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Investiční analýza projektu Apartmány 

Strakonická  
 

Investice do zrekonstruované nemovitosti produkující příjmy z krátkodobého 
pronájmu s předpokládaným čistým výnosem 6,00 % p.a. 

 
 

 
 

 
 
Apartmány Strakonická, které jsou součástí nemovitosti Rezidence Strakonická, se nachází na Praze 5 – Smíchov, v těsné blízkosti 
Císařské louky. Bytový dům o sedmi patrech je po rekonstrukci a nástavbě (kolaudace nástavby proběhla v roce 2018). Na každém 
patře se nachází čtyři bytové jednotky o dispozici 2+kk (celkem 28 bytových jednotek) a v suterénu 4 ateliéry. Z toho 22 jednotek 
developer prodal a zbylých 10 jednotek využívá ke krátkodobým pronájmům. Upvest poskytuje mezzaninový úvěr nad rámec 
stávajícího bankovního financování sloužící pro refinancování části vlastních zdrojů v projektu. 
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Popis produktu 
 

Investice do nemovitosti využívané ke krátkodobým pronájmům formou participace na mezaninovém úvěru. 

Úvěr je poskytován společností upvest s.r.o jako úvěrujícím. Úvěrovaným je společnost Rezidence Strakonická s.r.o., která vlastní 
nemovitosti. K dluhu přistupuje správcovská společnost Vihorev Management Company s.r.o., která si nemovitosti od 
úvěrovaného pronajímá a následně je pronajímá. 

Developerem projektu rekonstrukce budovy Rezidence Strakonická byla společnost Rezidence Strakonická s.r.o., která byla 
založena roku 2017 panem Maksymem Vykhoryevem. V současnosti vlastní společnost Rezidence Strakonická s.r.o. v tomto 
objektu 10 bytových jednotek a pan Vykhoryev společně s manželkou v osobním vlastnictví další 4 bytové jednotky a 4 ateliéry. 
Všechny jednotky jsou nabízeny ke krátkodobému pronájmu přes platformu Booking.com a správu krátkodobých příjmů má na 
starosti provozní SPV Vihorev Management Company s.r.o. Pan Vykhoryev je aktivním developerem a realitním investorem 
(VIHOREV.INVESTMENTS SE), mezi jeho projekty patří např. Rezidence u Vojanky a AVION Apartments. 

Mezaninový úvěr není poskytován pro účely stavební realizace, participující investor tak nepodstupuje stavebně realizační riziko. 
Podstupuje však provozní riziko, které se odvíjí od úspěšnosti provozu nemovitosti ve vztahu ke krátkodobým pronájmům1. 

Účelem úvěru je refinancování části vlastních zdrojů. Čerpání úvěru proběhne ve dvou tranších. První čerpání je plánováno po 
úspěšném fundraisingu a bude činit maximálně 5 mil. Kč. Čerpání druhé tranše je podmíněno potvrzením projekce finančního 
plánu krátkodobých pronájmů, kdy je vyžadována minimálně 6 měsíční historie provozu nemovitosti. Investiční cíl pro druhou 
tranši bude činit maximálně 3 mil. Kč, celkem tak výše úvěru může činit až 8 mil. Kč. 

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

smlouvy o úvěru)  
Účel úvěru  Refinancování části vlastních zdrojů 
Lokalita financovaného projektu Praha 5, Strakonická 1856/11 
Smluvní strany úvěru  Úvěrující upvest s.r.o.;  

úvěrovaný Rezidence Strakonická s.r.o. 
Celkové investiční náklady2 
Seniorní úvěr 
Úvěr Upvest 
Vlastní zdroje  

62 584 194 Kč 
38 000 000 Kč 
5 000 000 Kč 
19 584 194 Kč 

Investiční cíl 3 000 000 - 5 000 000 Kč (až 8 000 000 Kč včetně 2. 
tranše) 

Minimální výše investice  5 000 Kč  
Typ úročení  Jednoduché 
Předpokládaný způsob splacení úvěru  Úroky placeny pololetně k poslednímu dni 

kalendářního pololetí, jistina splacena jednorázově 
nejpozději k datu konečné splatnosti 

Období fundraisingu  12.8.2019 – 13.9.2019 
Předpokládaný začátek úročení  Po úspěšném fundraisingu  
Splatnost úvěru od Upvest 
     Nejbližší splatnost  
     Předpokládaná splatnost  
     Den konečné splatnosti  

 
1.10.2020 
1.10.2022 
1.10.2022  

Zajištění úvěru  Notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti. 
Přistoupení k dluhu panem Maksymem Vykhoryevem 

 
1 Více viz. sekce Rizika 
2 Odhad hodnoty financovaných nemovitostí 
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jako fyzickou osobou a také provozním SPV - 
Vihorev Management Company s.r.o. 

Projektová společnost Rezidence Strakonická s.r.o. 
 
Parametry participace 

Poplatek za poskytování platebních služeb 1,0 % p.a.  
Čistý výnos  6,0 % p.a. 
Obdržení výnosů Pololetně k poslednímu dni kalendářního pololetí  

 
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 
pololetně k poslednímu dni kalendářního pololetí.  
 
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 podmínkám3 
• Řádné uzavření smlouvy o úvěru mezi upvest s.r.o a Rezidence Strakonická s.r.o. 
• Uzavření dohody o uznání dluhu ve formě notářského zápisu s přímou vykonavatelností mezi Rezidence Strakonická 

s.r.o., Vihorev Management Company s.r.o., Mgr. Maksymem Vykhoryevem a upvest s.r.o. 
• Mgr. Maksym Vykhoryev a společnost Vihorev Management Company s.r.o. písemně přistoupí k dluhu. 
• Doručení žádosti o čerpání v období čerpání. 
• Doručení platného písemného souhlasu Seniorního věřitele s poskytnutím úvěru. 
• Řádné uzavření smlouvy o podřízeném dluhu s osobou ovládající úvěrovaného. 
• Navýšení měsíčního nájemného z nájemní smlouvy mezi Rezidence Strakonická s.r.o. a Vihorev Management 

Company s.r.o. z částky 240 000 Kč na částku alespoň ve výši 290 000 Kč. 
• 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 

• 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 Krátkodobý pronájem bytových jednotek 
o Lokalita: Strakonická 11, Praha 5 - Smíchov 
o Kolaudace nástavby a rekonstrukce bytového domu: 31.10.2018 
o Provoz krátkodobých pronájmů spuštěn v červnu 2019 

 
3 Jedná se o zjednodušený text, oproti textu ve smlouvě o úvěru mezi upvest s.r.o a Rezidence Strakonická, s.r.o. 
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Projekt Rezidence Strakonická se nachází na Praze 5, Smíchov. Bytový dům o sedmi patrech je po rekonstrukci a nástavbě 
(kolaudace nástavby proběhla v roce 2018). Na každém patře se nachází čtyři bytové jednotky o dispozici 2+kk (celkem tedy 28 
bytových jednotek) a v suterénu 4 ateliéry. Developer po rekonstrukci 22 jednotek prodal (osm do osobního vlastnictví) a 18 
upravil pro potřeby krátkodobých pronájmů (10 ve vlastnictví Rezidence Strakonická s.r.o. a osm v osobním vlastnictví). Osm z 
jednotek Rezidence Strakonická (o dispozici 2+kk) developer stavebně rozdělil, a to vždy na dvě menší o dispozicích 1+kk (bez 
zápisu do katastru nemovitostí). Ke krátkodobému pronájmu je tedy k dispozici 26 jednotek (jednotky Rezidence Strakonická + 
jednotky z osobního vlastnictví). Dům nemá garáže, v okolí je parkování omezeno modrými zónami pro rezidenty. 

Jednotky jsou plně vybaveny a uzpůsobeny pro potřeby krátkodobých i dlouhodobých pronájmů. Na platformě Booking.com jsou 
dohledatelné pod názvem Honest Apartments. 
 

 

Základní informace o projektu   
Počet jednotek v objektu4   32 
Počet jednotek ve vlastnictví Rezidence Strakonická s.r.o.  10 
Celkový počet jednotek určených ke krátkodobému pronájmu5  18 
ČPP objektu celkem [m2]    1 650   
ČPP k pronájmu [m2]    623 
Průměrná plocha jednotky k pronájmu [m2]    35   

 
Tabulka níže znázorňuje aktuální stav jednotek po úpravě osmi 2+kk na menší 1+kk, a jejich nabídku na platformě Booking.com.  

Dispozice jednotek projektu  Denní pronájem dle 
Booking.com6 [EUR] 

Průměrná plocha 
jednotky [m2] 

Počet nabízených 
jednotek  

1+kk studio  53 35 16 
Mezonet  98 80 2 

 
4 28 bytových jednotek + 4 ateliéry 
5 Po rozdělení 2+kk na menší jednotky 
6 Ceník pro září 2019 bez DPH a místního poplatku 
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Časový plán 
• Kolaudace nástavby a rekonstrukce bytového domu: 31.10.2018 
• Zahájení pronájmů: červen 2019 
• Období fundraisingu: 12.8.2019 – 13.9.2019 
• Předpokládaná splatnost úvěru: 1.10.2022 

Předpokládané splacení úvěru od Upvest by mělo nastat na začátku třetího kvartálu roku 2022. Datum konečné splatnosti je 
v úvěrové smlouvě stanoveno na 1.10.2022 

Investiční Analýza 
Hlavní faktory uplatněné při hodnocení rizika a stanovení úrokové sazby na úvěru: 

• Předpokládané hodnoty ekonomických a finančních ukazatelů projektu 
• Hodnota jednotek projektu 
• Schopnost úvěrovaného hradit úrokové náklady na úvěr Upvest z příjmů z krátkodobých pronájmů 
• Kvalita a dosavadní výsledky developera a managementu developera 
• Míra citlivosti finančních ukazatelů projektu na změny vstupů ve finančním plánu – zejména na pokles tržeb z pronájmů 
• Výsledek právní prověrky projektu 
• Kontrola fyzického stavu nemovitosti zástupcem Upvest 

Komerční analýza 
• Provozovatel krátkodobých pronájmů byl developerem rekonstrukce a nástavby projektu Rezidence Strakonická 
• Krátkodobé pronájmy jsou nabízeny přes platformu Booking.com, klient plánuje nabízet i střednědobé pronájmy přes 

platformu Flatio.com 
• Začátek provozu pronájmů v červnu 2019 
• Návštěvníci hodnotí ubytování v Honest Apartments jako excelentní s průměrným hodnocením 9.5/10 (krátká provozní 

historie) 

Analýza lokality 

Projekt se nachází v ulici Strakonická v blízkosti Císařské louky na Praze 5 – Smíchov. Nejbližší zastávka tramvaje Plzeňka je 
vzdálena 2 minuty chůze, nejbližší stanicí metra je Smíchovské nádraží vzdálené 5 minut pěšky. V blízkosti se nachází 
Smíchovská náplavka a OC Nový Smíchov. 
 
Cílovou skupinou projektu v sezóně jsou turisté. Mimo sezónu se kromě krátkodobých pronájmům předpokládá i využití ke 
střednědobým pronájmům společnostem zajišťující ubytování pro své zaměstnance. Díky své dobré dostupnosti veřejnou 
hromadnou dopravou do centra města a zároveň klidné lokalitě, je dle našeho názoru umístění objektu vyhovující pro poskytování 
krátkodobých pronájmů. 
 
Dopravní dostupnost 

 
 
 

Tramvajová zastávka …………………………………………………………………. 2 minuty (pěšky) 

Stanice metra Smíchovské nádraží…………………………………………….……… 5 minut (pěšky) 

Anděl…………………………………………………………………………………… 7 minut (MHD) 

Hlavní nádraží……………………………………………………………….………… 14 minut (MHD) 

Václavské náměstí……………………………………………………………..……… 14 minut (MHD) 
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Občanská vybavenost  

Památky 

 

 

Finanční analýza 

Ukazatele projektu  
Hodnota jednotek Rezidence Strakonická s.r.o. 7 62 584 194 Kč 
Výše seniorního úvěrů  38 000 000 Kč 
Úvěr Upvest8 8 000 000 Kč 
Vlastní zdroje 16 584 194 Kč 
Roční úrokový náklad na úvěr od Upvest 561 532 Kč  
Předpokládané roční tržby z pronájmů9 4 573 021 Kč 
Předpokládané roční provozní náklady10 1 371 906 Kč 

 
7 Hodnota dle interního odhadu Upvest 
8 Maximální uvažovaná výše 
9 Na základě ceníku platného pro září 2019, s předpokladem obsazenosti 55 % 
10 Předpoklad provozních nákladů ve výši 30 % z tržeb 

Wine Food Market……………………………….…………………..………………..… 2 minuty (pěšky) 

Pobočka banky/bankomat…………………………………............................................. 3 minuty (pěšky) 

Česká pošta……………………………………………………………………………… 5 minut (pěšky) 

Vyšehrad…………………………………………….…………………..………….…... 14 minut (MHD) 

Petřín…………………………………............................................................................. 13 minut (MHD) 

Pražšký hrad…………………………………………………………………….............. 25 minut (MHD) 

Staroměstské náměstí …………………..……………………………………................. 18 minut (MHD) 

Národní divadlo………………………………………………………………………….. 18 minut (MHD) 
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ADR11 1 485 Kč 
RevPAR12 817 Kč 
NOI 3 201 114 Kč 
NOI/hodnota nemovitosti 5,1 % 

 
Finanční náklady developera 

 
Finanční výnosy a náklady pro investory Upvest 

Poplatek za poskytování platebních služeb 1,0 % p.a.  
Čistý výnos pro investory Upvest 6,0 % p.a. 

Obdržení výnosů pololetně k poslednímu dni kalendářního pololetí 
 
Pro potřeby zhodnocení záměru jsme se zaměřili na dva poměrové ukazatele: LTV a ukazatel úrokového krytí, dále jako „ICR“.  
Ukazatel LTV vyjadřuje podíl celkového zadlužení vůči celkové hodnotě nemovitosti. Ukazatel ICR znázorňuje schopnost 
servisovat dluh v průběhu jeho trvání, tedy pravidelně hradit úrokové náklady na úvěr Upvest. 
 
LTV 
 
Pro výpočet LTV jsme provedli odhad hodnoty jednotek ve vlastnictví Projektové společnosti na základě průzkumu trhu. Zjištěná 
cena za m2 je 90 309 Kč bez DPH, 103 855 Kč včetně DPH. Celková hodnota jednotek dle našeho odhadu činí 62,6 mil. Kč 
(jednotky po rekonstrukci uvažujeme s DPH, přistavěné mezonety bez DPH). Projektová společnost má uzavřené bankovní 
financování od Fio banka, a.s. ve výši 38 mil. Kč. Úvěrový rámec Upvest činí až 8 mil. Kč. Po vstupu Upvest představuje výše 
vlastních zdrojů 22,1 % z celkové hodnoty nemovitosti. Tato hodnota je dle našeho názoru dostatečná pro pokrytí případných 
ztrát z poklesu hodnoty nemovitosti.  
 

 
 
 

 
 

 
11 Průměrná denní sazba za pronájem jednotky 
12 Průměrné denní tržby na volnou jednotku, s předpokladem obsazenosti 55 % 
13 Za předpokladu, že dojde k jednorázové splátce jistiny k datu předpokládané splatnosti 

Celkový průměrný roční náklad na mezaninovém úvěru13 8,32 % p.a. 
Úrok na mezaninovém úvěru 
Jednorázový poplatek za sjednání úvěru pro developera 

7 % p.a. 
3 % 

LTV   
LTV před vstupem Upvest 61 % 
LTV po vstupu Upvest  - celý úvěrový rámec 74 % 
LTV po vstupu Upvest – pouze 1. tranše 69 % 
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 Velikost Podíl Věřitel Zástavní právo na nemovitost 
Seniorní úvěr 38 000 000 Kč 60,7 % Fio banka, a.s ano 
Úvěr Upvest 8 000 000 Kč 12,8 % upvest s.r.o. - 
Vlastní zdroje 16 584 194 Kč 26,5 % Rezidence Strakonická s.r.o. - 

 
 
Ukazatel úrokového krytí – „ICR“ 
 
Business model krátkodobých pronájmů je nastaven tak, že veškeré příjmy z krátkodobého pronájmu inkasuje správcovská 
společnost Vihorev Management Company s.r.o. Tato společnost má uzavřenu nájemní smlouvu se společností Rezidence 
Strakonická s.r.o., která vlastní 10 jednotek v budově Strakonická 11 na Praze 5. K dluhu Upvest přistupují obě společnosti, proto 
při hodnocení schopnosti splácet úvěr uvažujeme peněžní toky generované oběma společnostmi. Vihorev Management Company 
s.r.o. dále spravuje i jednotky v osobním vlastnictví manželů Vykhoryevových, které jsou také nabízeny ke krátkodobým 
pronájmům. Příjmy z jednotek v osobním vlastnictví v modelu neuvažujeme, jedná se o konzervativní předpoklad. 
  

 
Hlavní předpoklady modelu pro výpočet ICR: 

• krátkodobý pronájem jednotek přes platformu Booking.com 
• výpočet tržeb vychází z ceníku platného na září 2019, tržby jsou očištěny o DPH, městskou daň a poplatek za využívání 

platformy Booking.com (poplatek činí 15 % z tržby očištěné o DPH a městskou daň) 
• průměrná roční obsazenost 55 % 
• provozní náklady ve výši 30 % z tržeb 
• Kapitálové náklady („CapEx“) ve výši 3 % z tržeb 
• daňová sazba 19 % 
• výše nájmu, který platí Vihorev Management Company s.r.o. Projektové společnosti 290 000 Kč 
• povinná roční splátka jistiny dle úvěrové smlouvy s Fio banka, a.s. ve výši 600 000 Kč 
• měsíční splátka úroků dluhu vůči Fio banka a.s. ve výši 139 650 Kč 
• úrokový náklad na Upvest úvěru uvažujeme při výši úvěru ve 8 000 000 Kč 
• datum poskytnutí úvěru nastaveno na 1.9.2019, splatnost 36 měsíců 
• odpisy pro projektovou společnou jsou počítány linearně, vstupní hodnota nemovitosti – 34 145 000 Kč, vstupní 

hodnota vybavení jednotek – 3 770 000 Kč 
• jedná se o modelový předpoklad zpracovaný Upvest 

Manželé Vykhoryevovi

100 % majitelé 
8 jednotek

Rezidence Strakonická s. r. o.
Fyzické osoby

Vihorev 
Management Company s.r.o.

100 % majitel 
10 jednotek

Dlouhodobá 
nájemní smlouva

Dlouhodobá 
nájemní smlouvaDlouhodobý 

pronájem

Strakonická 11, Praha

Krátkodobé a střednědobé 
pronájmy
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Vihorev Management Company s.r.o.  
rok 2019 2020 2021 2022 
Měsíců 3 12 12 9 
Tržby z pronájmu (při 100 % obsazenosti) 2 078 646 CZK 8 314 583 CZK 8 314 583 CZK 6 235 937 CZK 
Ostatní tržby 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 
Ztráta tržeb z důvodu neobsazenosti  935 391 CZK 3 741 562 CZK 3 741 562 CZK 2 806 172 CZK 
Tržby celkem 1 143 255 CZK 4 573 021 CZK 4 573 021 CZK 3 429 766 CZK 
Provozní náklady (30 % z tržeb) 342 977 CZK 1 371 906 CZK 1 371 906 CZK 1 028 930 CZK 
Provozní zisk před odpisy a zdaněním 
(NOI) 800 279 CZK 3 201 114 CZK 3 201 114 CZK 2 400 836 CZK 
Nájemné pro Rezidence Strakonická 870 000 CZK 3 480 000 CZK 3 480 000 CZK 2 610 000 CZK 
Upravený provozní zisk před odpisy a 
zdaněním -69 721 CZK -278 886 CZK -278 886 CZK -209 164 CZK 
Odpisy 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 
Úrokové náklady 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 
Zdanitelný příjem 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 
Daň z příjmu 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 
Zisk po zdanění -69 721 CZK -278 886 CZK -278 886 CZK -209 164 CZK 

 
Při daných předpokladech se Vihorev Management Company s.r.o. v konzervativním modelu dostává do provozní ztráty, která je 
zohledněna ve výpočtu kumulovaných volných peněžních prostředků a dále není překážkou pro výplaty úrokových nákladů na 
úvěru Upvest. Vihorev Management Company s.r.o. může generovat tržby z pronájmu i jiných nemovitostí. Po zvýšení nájmu 
v nájemní smlouvě mezi Vihorev Management Company s.r.o. a Rezidence Strakonická s.r.o. pokryje měsíční nájem úrokové 
náklady na seniorním i mezanninovém dluhu. 
 

Rezidence Strakonická s.r.o.         
rok 2019 2020 2021 2022 
Měsíců 3 12 12 9 
Tržby z pronájmu 870 000 CZK 3 480 000 CZK 3 480 000 CZK 2 610 000 CZK 
Ostatní tržby 0 CZK 0 CZK 0 CZK 0 CZK 
Provozní zisk před odpisy a 
zdaněním (NOI) 870 000 CZK 3 480 000 CZK 3 480 000 CZK 2 610 000 CZK 
Odpisy 301 225 CZK 1 204 900 CZK 1 204 900 CZK 903 675 CZK 
Úrokové náklady 418 950 CZK 1 675 800 CZK 1 675 800 CZK 1 256 850 CZK 
Zdanitelný příjem 149 825 CZK 599 300 CZK 599 300 CZK 449 475 CZK 
Daň z příjmu 28 467 CZK 113 867 CZK 113 867 CZK 85 400 CZK 
Zisk po zdanění 121 358 CZK 485 433 CZK 485 433 CZK 364 075 CZK 

 
Součtem zisku po zdanění obou společností, přičtením odpisů a odečtením povinné splátky jistiny na seniorním úvěru Fio banka, 
a.s., spolu s odečtem kapitálových nákladů (CapEx) získáváme volné peněžní toky pro majitele společností „FCFE“. Tyto 
prostředky mohou být použity k úhradě úrokových nákladů na úvěru Upvest. Poměr FCFE s úrokovými náklady na úvěru Upvest 
(v plné výši 8 000 000 Kč) znázorňuje ukazatel ICR. Výsledná hodnota ICR dosahuje požadovaných a dle našeho názoru 
dostatečných hodnot pro úhrady nákladů vůči Upvest i při standardním vybočení od předpokladů. 
Jedná se však o model s několika zjednodušujícími předpoklady, skutečnost tedy může být jiná, především co do daňových 
nákladů a odpisů. Jsme ale názoru, že model dostatečně přibližuje skutečnost a poukazuje na schopnost developera hradit náklady 
spjaté s úvěrem Upvest.  
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FCFE kumulovaně         
rok 2019 2020 2021 2022 
Měsíců 3 12 12 9 
Zisk po zdanění 352 862 CZK 1 411 447 CZK 1 411 447 CZK 1 058 586 CZK 
Odpisy 301 225 CZK 1 204 900 CZK 1 204 900 CZK 903 675 CZK 
Splátka jistiny bance 150 000 CZK 600 000 CZK 600 000 CZK 450 000 CZK 
CapEx ( 3 % z Tržby celkem) 34 298 CZK 137 191 CZK 137 191 CZK 102 893 CZK 
FCFE 168 564 CZK 674 257 CZK 674 257 CZK 505 693 CZK 
          
Úrokový náklad Upvest 139 615 CZK 561 532 CZK 559 998 CZK 420 382 CZK 
          
ICR 1,21 1,20 1,20 1,20 

 
V případě uvažování tržeb z krátkodobého pronájmu jednotek Rezidence Strakonická s.r.o. i z jednotek ve společném jmění 
manželů Vykhoryevových dosahuje ukazatel ICR hodnoty 2,07. Zvýšení hodnoty ukazatele je způsobeno primárně větší marží na 
pronájmu jednotek v osobním vlastnictví manželů (nižší úrokové náklady). 

Citlivostní analýza  
Citlivostní analýza poklesu cen jednotek projektu ve vztahu k ukazateli LTV 
 

Citlivost celkové hodnoty jednotek na růst LTV  

Ceny bytových jednotek 100,0% 95,00% 90,0% 85,0% 80,0% 

Pokles(%)  -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% 

Celková hodnota nemovitosti 62 584 194 CZK 59 454 984 CZK 56 325 774 CZK 53 196 565 CZK 50 067 355 CZK 

LTV       

LTV po upvest celkem 73,5% 77,4% 81,7% 86,5% 91,9% 

LTV po upvest 1. tranše 68,7% 72,3% 76,3% 80,8% 85,9% 
 
 
V případě poklesu tržní ceny bytových jednotek klesá celková hodnota úvěrovaných jednotek. S klesající celkovou hodnotou roste 
hodnota ukazatele LTV. Při poskytnutí první tranše ve výši 5 000 000 Kč a poklesu tržních cen až o 20 % neznamená zápornou 
hodnotu vlastního kapitálu projektové společnosti. Konzervativně ovšem považujeme jakoukoli hodnotu LTV nad 85 % 
přinejmenším za výstražnou. Při poskytnutí první tranše dochází k protnutí hranice 85 % až při poklesu cen o více než 15 %.  
 
 

Zhodnocení schopnosti uhradit jistiny úvěrů v případě nuceného prodeje 
 

Nucený prodej         

  100,0% 90,0% 85,0% 77,4% 

Pokles v hodnotě (%)  -10,0% -15,0% -22,6% 

Prodejní cena 62 584 194 CZK 56 325 774 CZK 53 196 565 CZK 48 421 053 CZK 

Náklady s prodejem (5%) 3 129 210 CZK 2 816 289 CZK 2 659 828 CZK 2 421 053 CZK 

Peněžní tok 59 454 984 CZK 53 509 486 CZK 50 536 736 CZK 46 000 000 CZK 

Jistina Fio banky 38 000 000 CZK 38 000 000 CZK 38 000 000 CZK 38 000 000 CZK 

Jistina Upvest 8 000 000 CZK 8 000 000 CZK 8 000 000 CZK 8 000 000 CZK 

Vlastní zdroje 13 454 984 CZK 7 509 486 CZK 4 536 736 CZK 0 CZK 

 

v pořádku v pořádku v pořádku nastává problém se 
splacením jistin 
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Scénář nuceného prodeje znázorňuje krizovou situaci, kdy dochází k zesplatnění úvěru. V tomto případě se developer či jiná 
pověřená osoba uchyluje k prodeji jednotek ve vlastnictví. Cílem scénáře je přiblížit situaci nuceného prodeje jednotek pod tržní 
cenou a dopadu na schopnost uhradit jistinu úvěru Upvest. Z provedených výpočtů vyplývá, že i diskont ve výši 22,6 % z původní 
hodnoty jednotek společně s uvažováním nákladů na prodej a vymáhání dluhu ve výši 5 % z prodejní ceny, je přijatelný, aby 
došlo k uhrazení jistin na úvěrech Fio banky i mezaninovém úvěru Upvest. Vyšší diskont z prodejní ceny již ohrožuje splátku 
jistiny Upvest. 
 
Citlivostní analýza průměrné roční obsazenosti ve vztahu k ukazateli ICR 
 

Citlivost obsazenosti na ICR 

Průměrná obsazenost 65,0% 60,0% 55,0% 52,0% 51,3% 
       
ICR 1,74 1,48 1,20 1,04 1,00 

 
 
Zásadním faktorem ovlivňujícím hodnotu ukazatele ICR je obsazenost. Předpokladem pro krátkodobé pronájmy je průměrná 
roční obsazenost na úrovni 55 %. Pokles obsazenosti až na 51,3 % není překážkou pro úhrady úrokových nákladů na úvěru 
Upvest. Jakýkoli pohyb obsazenosti směrem nahoru výrazně zlepšuje hodnotu ukazatele ICR. Pro lepší představu, změna 
obsazenosti z 55 % na 51,3 % znamená pokles o 13 plně obsazených dnů pro všechny pronajímané jednotky oproti původnímu 
plánu. V případě, že budeme v budoucnu navyšovat úvěrový rámec, budeme kontrolovat historickou míru obsazenosti. 
 
Je nutné podotknout, že ukazatel ICR je odhadován konzervativně, jelikož peněžní toky z krátkodobého pronájmu jednotek se 
vážou pouze na výtěžnost jednotek ve vlastnictví Projektové společnosti Rezidence Strakonická s.r.o., reálně však správcovská 
společnost Vihorev Management Company s.r.o. pronajímá více jednotek. Jelikož správcovská společnost přistupuje k dluhu a 
marže z pronájmu na těchto dodatečných jednotkách by měla být vyšší, než na jednotkách Projektové společnosti (z důvodu 
nižších finančních nákladů), tak reálné peněžní toky využitelné ke splácení úrokových nákladů úvěru Upvest by měly být vyšší. 
 
Podmínkou čerpání úvěru je také navýšení částky měsíčně hrazeného nájemného dle nájemní smlouvy mezi Vihorev Management 
Company s.r.o. a Rezidence Strakonická s.r.o, a to alespoň na částku 290 000 Kč z původních 240 000 Kč. Toto navýšení je 
dostatečné pro pokrytí úrokových nákladů na úvěru Upvest v průběhu úvěrového vztahu. 
 
 
Zpětný zátěžový test 
 
Zpětný zátěžový test simuluje změny hlavních proměnných v takovém měřítku a kombinaci, kdy se projekt dostává do mezního 
bodu selhání. Pro dosažení tohoto bodu je nutná kombinace snížení obsazenosti o 1,4 %, zvýšení provozních nákladů o 0,5 % z 
tržeb, zvýšení úrokových nákladů na 1 685 000 Kč ročně (úroková sazba na úvěru Fio banky se váže na PRIBOR 1Y) a zvýšení 
kapitálových nákladů o 0,2 % z tržeb při plné obsazenosti. Tento test potvrzuje relativně vysokou citlivost na malé změny 
v obsazenosti. Z tohoto důvod bychom před případným poskytnutím 2. tranše kontrolovali plnění předpokladů. 
 

Zpětný zátěžový test   

Průměrná obsazenost 53,6 % 

Provozní náklady 30,5 % 

Úrokové náklady 1 685 000 CZK 

CapEx  3,2 %  

  

ICR 1,00 
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Scénářová analýza 
 

  Pozitivní scénář Výchozí scénář Negativní scénář 
Průměrná obsazenost 65 % 55 % 50 % 

Provozní náklady 26 % 30 % 35 % 

Úrokové náklady 1 650 000 CZK 1 675 800 CZK 1 700 000 CZK 

CapEx  1,5 % 3,0 % 4,0 % 

     
ICR 2,59 1,20 0,23 

 
 
Scénářová analýza zobrazuje tři možné scénáře vývoje projektu a jejich dopad na ukazatel ICR. Při hodnocení všech scénářů je 
nutné zmínit, že výchozí scénář, dle předpokladů Upvest je sám o sobě konzervativní. Pozitivní i negativní scénář potvrzuje 
vysokou citlivost ICR na obsazenost. Oba scénáře jsou extrémní v tom, že se mění všechny vstupní předpoklady jen jedním 
směrem, buď všechny pozitivně nebo negativně, a to relativně výrazně. V případě pozitivní změny všech proměnných dosahuje 
ICR dostatečných hodnot i pro navýšení maximálního investičního cíle nad původních 8 000 000 Kč. V případě výrazně 
negativního vývoje obsazenosti a dalších proměnných nastává problém ve schopnosti hradit úroky na úvěru Upvest. I v tomto 
případě ovšem ukazatel LTV dosahuje dostatečné výše, hraničních hodnot dosahuje až při poklesu tržních cen o více než 10 %, 
při prodeji jednotek by tedy byl developer schopen uhradit všechny své závazky vůči Upvest.  
 

 
 
Vzhledem ke konzervativnosti pojetí výchozího scénáře se scénář velmi podobá zpátečnímu zátěžovému testu. Budoucí průběh se 
očekává pravděpodobněji směrem k pozitivnímu scénáři, z důvodu již zmíněných v citlivostní analýze vlivu průměrné 
obsazenosti na ukazatel ICR. Upvest bude pravidelně kontrolovat vývoj ukazatele ICR po dobu trvání úvěrového vztahu. 
 

Technická prověrka  
Technická prověrka nebyla vykonána, proběhla pouze inspekce na místě, nebyly zjištěny žádné vady. 
 
Fotografie pořízené při inspekci dne 19.7.2019: 
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Právní prověrka 
Právní kontrola zahrnuje následující body:   

Kontrola katastru nemovitostí............................................................................................................................v pořádku 
Kontrola kolaudačního souhlasu........................................................................................................................v pořádku 
Kontrola smlouvy s generálním dodavatelem rekonstrukce a půdní vestavby bytového domu na adrese 
Strakonická 11...................................................................................................................................................v pořádku 
Kontrola úvěrované společnosti Rezidence Strakonická s.r.o. a Vihorev Management Company s.r.o. .........v pořádku 
Kontrola kupní smlouvy na nemovitosti.............................................................................................................v pořádku 
Kontrola nájemní smlouvy.................................................................................................................................v pořádku 
Kontrola ostatních smluv ve věci financování....................................................................................................v pořádku 
Kontrola pojištění nemovitosti............................................................................................................................v pořádku 
Kontrola živnostenských oprávnění ..................................................................................................................v pořádku 
Kontrola ve vztahu ke krátkodobým pronájmům................................................................................................v pořádku 
Prověření vlastnické struktury úvěrovaného a propojené osoby najímající si bytové jednotky od úvěrovaného 
………………………………………………………………………………………………................……………...… v pořádku 
Zhodnocení potenciálních právních rizik …..………………….…………………………………..…….…………... v pořádku  
                                                           
Kontrola katastru nemovitostí 
Kontrolou katastru nemovitostí bylo zjištěno, že 10 bytů ve vlastnictví úvěrované společnosti Rezidence Strakonická s.r.o. je 
zastaveno ve prospěch Fio banka, a.s., a to z titulu zástavní smlouvy k pohledávce Fiobanky a.s. ve výši jistiny 38 mil. Kč. K datu 
vyhotovení právní prověrky běží u předmětných 10 bytů vkladové řízení, na základě kterého dojde k výmazu zástavního práva 
zřízeného ve prospěch Fiobanky a.s. k zajištění pohledávky ve výši jistiny 65 mil. Kč, kdy nám v této souvislosti byla doručena 
dohoda uzavřená mezi společnostmi Rezidence Strakonická s.r.o. a Fiobanka a.s. o ukončení úvěrové smlouvy vztahující se k 
jistině úvěru 65 mil. Kč. Další 4 bytové jednotky a 4 ateliéry ve vlastnictví manželů Vykhoryeových (přistupitelů k úvěru) jsou 
zatíženy ve prospěch České spořitelny a.s. k zajištění pohledávky ve výši jistiny 14 620 000 Kč až do celkové výše všech 
pohledávek 29,24 mil. Kč a ve prospěch GARTAL Holding a.s. k zajištění pohledávky ve výši jistiny 15 mil. Kč až do celkové 
výše všech pohledávek 25 mil. Kč. Prověřením úvěrových smluv nebylo shledáno, že by úvěrové smlouvy kladly na manžele 
Vykhoryevovi nepřiměřené či nesplnitelné požadavky. 
 
Kontrola kolaudačního souhlasu 
 
V pořádku, na základě kolaudačního souhlasu potvrzeno, že v letech 2017 a 2018 realizovaná půdní vestavba v bytovém domě 
proběhla dle projektové dokumentace a že z půdy byly vytvořeny 4 bytové jednotky. 
 
Kontrola případných věcných břemen 
 
Z katastru nemovitostí nebyly zjištěny žádné právní závady ve formě absolutních práv (věcná břemena, věcné právo nájmu 
apod.). Případné právní závady ve formě závazků (relativních práv) jsou vyloučeny v úvěrové smlouvě a z předložené 
dokumentace neplynou (vyjma nájemního vztahu uzavřeného s osobou jednající ve shodě Vihorev Management Company s.r.o., k 
nájemní smlouvě). 
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Kontrola smlouvy s generálním dodavatelem rekonstrukce a půdní vestavby bytového domu na adrese Strakonická 11 
 
Smlouva byla uzavřena v červenci 2017, naplánované dokončení díla říjen 2018. Dle kolaudačního souhlasu potvrzeno, že práce 
provedeny dle projektové dokumentace díla a včas (kolaudační souhlas z října 2018). Záruka na stavební část díla je 5 let, 
smlouva neobsahuje žádná nestandardní ujednání, která by byla riziková či zatížila úvěrovaného, a to ani po realizaci 
rekonstrukce. 
 
Kontrola úvěrované společnosti Rezidence Strakonická s.r.o. a Vihorev Management Company s.r.o. 
 
Dle centrální evidence exekucí nezjištěny žádná exekuční řízení, insolvenční rejstřík bez záznamu, obě společnosti jako plátci 
DPH nejsou evidovány jako nespolehlivý plátce DPH. Žádné záznamy v rejstřících platí i ve vztahu ke společníkům společností 
Rezidence Strakonická s.r.o. a Vihorev Management Company s.r.o. i k osobám v jejich statutárním orgánu, podíl jediného 
společníka ve společnosti Rezidence Strakonická s.r.o. Mgr. Maksyma Vykhoryeva zatížen ve prospěch Fio banky, a.s. k zajištění 
jistiny pohledávky ve výši 38 mil. Kč, (tj. úvěr od Fiobanky, a.s. je zajištěn jak zástavou k 10 bytům ve vlastnictví společnosti 
Rezidence Strakonická s.r.o., tak k podílu ve společnosti Rezidence Strakonická s.r.o.). 
 
 
Kontrola kupní smlouvy na nemovitosti 
 
Společnost Rezidence Strakonická odkoupila v únoru 2017 14 bytových jednotek a 2 nebytové prostory od 2 majitelů, kupní 
smlouva je standardní, kupní cena byla vypořádána do 1 měsíce od podpisu kupní smlouvy. Následně společnost Rezidence 
Strakonická prodala 4 byty a 4 ateliéry manželům Vykhoryeovým, koupě financována z hypotečního úvěru od České spořitelny 
a.s., úvěrová smlouva standardní. V kupních smlouvách nebyla shledána žádná nestandardní ujednání. 
 
Kontrola nájemní smlouvy 
 
V současnosti pronajímáno 10 bytových jednotek ve vlastnictví Rezidence Strakonická s.r.o. společnosti Vihorev Management 
Company s.r.o. jednající ve shodě za nájemné 240 000 Kč měsíčně (24 000 Kč za každou bytovou jednotku), nájemní smlouva 
uzavřena od 01.06.2019 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce bez udání důvodu pro každou ze stran. Smlouva výslovně 
povoluje nájemci byty krátkodobě podnajímat, pronájem bytů alespoň v částce 235 000 Kč je podmínkou úvěrové smlouvy 
uzavřené mezi společností Rezidence Strakonická s.r.o. a Fio bankou, a.s. Podmínkou pro čerpání úvěru od upvest s.r.o. je, že 
dojde k navýšení měsíčního nájemného hrazeného společností Vihorev Management Company s.r.o. pronajímateli společnosti 
Rezidence Strakonická alespoň na částku 290 000 Kč, a tato výše nájemného zůstane zachována až do úplného splacení úvěru 
poskytnutého společností upvest s.r.o. 
 
Kontrola smluv o zápůjčkách mezi společností Rezidence Strakonická s.r.o. a osobou ji ovládající 
 
Předloženy 3 smlouvy o zápůjčce uzavřené v roce 2016 na celkovou částku 3.791 tis. Kč, úrok 9,5 % p.a., celá zápůjčka je splatná 
nejpozději k 31.01.2022. Fio banka, a.s. podřídila veškeré pohledávky ovládající osoby společnosti Rezidence Strakonická s.r.o. 
splacení svých pohledávek. Podmínkou pro čerpání úvěru od upvest s.r.o. je, že osoba ovládající podřídí splacení veškerých svých 
pohledávek splacení úvěru od upvest s.r.o., tj. pohledávky osoby ovládající společnost Rezidence Strakonická s.r.o. budou 
uspokojovány až poté, co dojde k úplnému uspokojení společnosti upvest s.r.o. 
 
Kontrola ostatních smluv ve věci financování 
 
Ve vztahu k úvěrované společnosti Rezidence Strakonická s.r.o. prověřeny úvěrové smlouvy uzavřené s Fio bankou, a.s., 
neshledány žádná nestandardní ujednání, úvěry zajištěny zástavním právem k 10 bytovým jednotkám ve vlastnictví úvěrovaného, 
zástavním právem k podílu ve společnosti Rezidence Strakonická s.r.o. a notářským zápisem s doložkou přímé vykonatelnosti. 
Přistupitelé k úvěru od upvest s.r.o. manželé Vykhoryevovi financovali koupi čtyř bytů a čtyř ateliérů z úvěru od České spořitelny 
a.s., úvěr zajištěn zástavním právem zřízeným k čtyřem bytům a čtyřem ateliérům vlastněným manželi Vykhoryevovi na ulici 
Strakonická 11. Smlouva o úvěru neobsahuje žádná nestandardní ujednání. Zjištěno, že na všech nemovitostech manželů 
Vykhoryevových na ulici Strakonická 11 vázne rovněž zástavní právo ve prospěch společnosti GARTAL Holding a.s., nicméně z 
úvěrové a zástavní smlouvy s touto společností neplynou žádné nestandardní či nepřiměřené požadavky. 
 
Kontrola pojištění nemovitosti 
 
Společnost Rezidence Strakonická s.r.o. i manželé Vykhoryevovi jako přistupitelé k ůvěru od upvest s.r.o. mají platně uzavřené 
pojistné smlouvy na veškeré nemovitosti v jejich vlastnictví s Českou pojišťovnou a.s. Pojištění majetku kryje základní pojistná 
rizika. Byty ve vlastnictví společnosti Rezidence Strakonická s.r.o. jsou každý pojištěny na pojistnou částku 6 mil. Kč (pojistná 
smlouva kryje i ušlé nájemné z pronájmu bytů do maximální částky 960 tis. Kč). Byty a ateliéry ve vlastnictví manželů 
Vykhoryevových jsou každý pojištěny na pojistnou částku 3,5 mil. Kč (pojistná smlouva kryje i ušlé nájemné z pronájmu, a to u 
každé jednotky do maximální výše 100.000 Kč).  
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Kontrola živnostenských oprávnění společnosti Rezidence Strakonická s.r.o. a Vihorev Management Company s.r.o. 
 
Obě společnosti mají zapsán jako předmět podnikání výlučně pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, a to vzhledem k 
jejich deklarované obchodní činnosti (tj. výlučně pronájem bytů). 
 
Kontrola ve vztahu ke krátkodobým pronájmům 
 
Nájemce bytů Vihorev Management Company s.r.o. podnajímá byty skrze aplikaci Booking.com, tato činnost je v souladu s 
nájemní smlouvou uzavřenou s vlastníkem bytů společností Rezidence Strakonická s.r.o., nestandardní ujednání v této souvislosti 
nebyly zjištěny. 
 
Prověření vlastnické struktury úvěrovaného a propojené osoby najímající si bytové jednotky od úvěrovaného 
 
Vlastnická struktura vyplývající z obchodního rejstříku vztahující se k úvěrovanému je transparentní, jediným společníkem 
společnosti je pan Maksym Vykhoryev, který je rovněž jediným jednatelem spolčenosti. 
 
Vlastnická struktura nájemce bytových jednotek společnosti Vihorev Management Company s.r.o. plynoucí z obchodního rejstříku 
je rovněž transparentní, jediným společníkem společnosti a zároveň jediným jednatelem nájemce bytových jednotek je pan Andrii 
Vykhorev. 
 
 

 
 
Potenciální právní rizika spojená s úvěrovaným, nájemcem bytových jednotek ve vlastnictví úvěrovaného a osobami je 
ovládající 
 
Z analýzy veřejných rejstříků (centrální evidence exekucí, insolvenční rejstřík, registr nespolehlivých plátců DPH) vyplynulo, že 
proti úvěrované společnosti Rezidence Strakonická s.r.o., společnosti Vihorev Management Company s.r.o., fyzickým osobám 
ovládajícím tyto osoby, jakož i ke všem přistupiteleům k dluhu (úvěru poskytovaného společností upvest s.r.o.) nebylo zahájeno a 
není vedeno žádné exekuční či insolvenční řízení, nejsou na seznamu nespolehlivých plátců DPH. Dále, z prohlášení úvěrovaného 
učiněného v úvěrových smlouvách - jejichž nepravdivost by byla sankcionována smluvními pokutami a dalšími nepříznivými 
důsledky (zesplatnění úvěru apod.) - rovněž plyne, že jakékoli exekuční či insolvenční řízení vůči úvěrovanému 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 či ekonomickou situaci úvěrovaného či osoby najímající si od 
úvěrovaného bytové jednotky.  
 

Úvěrovaná společnost

Rezidence Strakonická s.r.o.

Přistupující dlužník
Vihorev Management 

Company s.r.o.

Jednatel a společník

Andrii Vykhoryev

Upvest, s. r. o. Fio banka, a.s.

Mezaninový provozní
úvěr ve výši 5 mil. Kč

Přistoupení 
k dluhu

100%

Seniorní úvěr 38 mil. Kč

Jednatel, společník 
a přistupující k dluhu

Mgr. Maksym Vykhoryev

100%
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Rizika 
Výčet a popis některých rizik spjatých s krátkodobými pronájmy a jejich relevantnost ve vztahu k Projektu Rezidence Strakonická 
a případný dopad na schopnost splácení úvěru od Upvest. 
 

• Regulace krátkodobých pronájmů 
• Provozní rizika – náklady na správu 
• Riziko nesplacení 
• Pokles tržních cen bytů 

 
Regulace krátkodobých pronájmů 
Poskytovatelé krátkodobých pronájmů podléhají množství regulací a povinností, například se jedná o povinnost ohlášení živnosti 
živnostenskému úřadu, odvádění daně z příjmů ze samostatné činnosti (nejedná se tedy o příjmy z nájmů), odvádění rekreačního 
poplatku, poplatku z ubytovací kapacity, povinnost vést evidenční knihu, oznámit policii ubytování cizince nebo povinnost vést 
domovní knihu14.  
 
Přesto Hlavní město Praha i další města v České republice volají po vytvoření přísnějších pravidel a regulací služeb 
poskytovaných přes internetové platformy. Jedním návrhem je novela zákona o místních poplatcích, kdy Ministerstvo financí 
navrhuje zvýšení poplatku za ubytovanou osobu a noc z 15 Kč až na 50 Kč. Dalším návrhem je omezení možnosti pronájmu na 
určitý počet dní v roce, či zákaz pronájmu celých bytů.15 
   
Zavedení podobných regulací je významným rizikem projektu krátkodobých pronájmu Rezidence Strakonická. 
V případě zahájení dlouhodobých pronájmů namísto krátkodobých nebude Projektová společnost schopna hradit relativně vysoký 
úrokový náklad a developer by tak nejspíše zvolil splacení úvěru z vlastních zdrojů. 
 
Provozní rizika – náklady na správu 
S provozem krátkodobých pronájmů souvisí náklady na jejich provoz. Standardně tvoří provozní náklady 20–30 % z tržeb. 
Případný růst těchto nákladů může ohrozit výši ukazatele ICR a tedy schopnost splácení úvěru Upvest. 
 
V současné době odvádí pronajímatelé bytových jednotek poplatky za využívání online platforem (airbnb, booking.com, flatio) 
v rozmezí 10-25 % z tržeb. Potenciální růst těchto poplatků (i v reakci na možné regulace) je dalším rizikem spjatým se splácením 
úvěru. 
 
Riziko splacení jistiny 
Vzhledem k povaze úvěrovaného aktiva existuje určité riziko spojené se splacením úvěru, které závisí na jeho hodnotě 
v budoucnu (v případě refinancování úvěru Upvest bankovním úvěrem), na tvorbě vlastních zdrojů v ostatních projektech 
developera pro případ, že bude úvěr Upvest splacen z vlastních zdrojů, či na provozních výsledcích projektu v případě 
refinancování dalším úvěrem Upvest. V případě, že úvěr nebude splacen jedním z výše uvedených způsobů, developer bude 
nucen zpeněžit majetek Projektové společnosti a následně uhradit závazek vůči seniornímu věřitele a následně vůči Upvest. 
Z toho důvodu je pro nás zásadní udržovat ukazatel LTV na přijatelné úrovni (85 %). 
 
Pokles tržních cen bytů 
Index cen bytových nemovitostí (HPI) pro nákupy nových obydlí v ČR vzrostl od Q2 2015 do Q1 2019 o 42,1 %16. Oproti Q1 
2018 vzrost index HPI meziročně o 14,8 %. 
 
Z výše uvedeného tedy dle našeho názoru vyplývá, že existuje relevantní riziko možného nadhodnocení prodejních cen na českém 
realitním trhu, které může v budoucnu vést k poklesu těchto cen. V případě nuceného prodeje by pro udržení požadované hodnoty 
LTV (maximálně 85 %) musely tržní ceny bytů klesnout o více než 10 %.17 

 
14 Eric Bordier (Česká Asociace Pronajímatelů a Ubytovatelů v Soukromí), dostupné na: http://www.stavebni-forum.cz/cs/wp-
content/uploads/Bordier.pdf 
15 Martina Langová (bnt attorneys in CEE), dostupné na: https://www.pravniprostor.cz/clanky/financni-pravo/danove-povinnosti-pravidla-a-
regulace-kratkodobych-pronajmu-airbnb 
16 Zdroj: ČSÚ: Index cen bytových nemovitostí (House Price Index) ze dne 1. července 2019 (kód: 014005-19) 
17 Více viz. sekce Citlivostní analýza 
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Kontrola  
• Kontrola provozních výsledků včetně souvisejících podkladů 
• Podmínky čerpání a povinnosti úvěrovaného 

 
Kontrola provozních výsledků včetně souvisejících podkladů 
Upvest bude provádět pravidelnou kontrolu provozních výsledků a aktualizaci hodnot ICR a LTV na kvartální bázi. Na základě 
skutečně realizovaných výsledků bude zváženo čerpání druhé tranše úvěru. 
 
Úvěrová smlouva klade developerovi dvě hlavní povinnosti. 

1. Udržovat poměrový ukazatel LTV ve výši, která nepřekračuje 85 %. 
2. Vihorev Management Company s.r.o. musí každý měsíc uhradit nájemné Projektové společnosti ve výši 290 000 Kč, 

tedy výši, která je dostačující pro hrazení celkových finančních nákladů. 

 
V rámci výše uvedené kontroly bude Upvest požadovat dodání finančních výkazů, výpisy z účtů, daňová přiznání a popřípadě jiné 
relevantní podklady. 
 
Podmínky čerpání 
Před načerpáním úvěru je úvěrovaný povinen uzavřít zajišťovací dokumentaci a dohodu o uznání dluhu ve formě notářského 
zápisu s přímou vykonavatelností s Vihorev Management Company s.r.o., manžely Vykhoryeovými a Rezidence Strakonická 
s.r.o. 
 
Před načerpáním úvěru je úvěrovaný povinen navýšit částku měsíčního nájemného plynoucí z nájemní smlouvy mezi Vihorev 
Management Company s.r.o. a Rezidence Strakonická s.r.o. na částku alespoň 290 000 Kč. 
 
Úvěrovaný je povinen doručit platný písemný souhlas Seniorního věřitele (Fio banka a.s.) s poskytnutím úvěru Upvest, 
nestanoví–li Upvest jinak. 
 
 
Reporting 
Upvest bude informovat investory o stavu a vývoji projektu na kvartální bázi. 
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Developer  
 
VIHOREV.INVESTMENTS SE 
 

• Společnost byla založena v roce 2011 
• Členem představenstva je pan Maksym Vykhoryev, akcionářem je 

společnost OFFICECENTER.CZ s.r.o., jejímž majitelem je pan 
Maksym Vykhoryev 

 
Společnost se zaměřuje na rekonstrukce a přestavby bytových domů na malometrážní apartmány v Praze. V projektu Rezidence 
Strakonická provozuje společnost krátkodobý pronájem a správu nemovitosti. Pan Vykhoryev je aktivním developerem a real 
estate investorem, stojí i za fondem kvalifikovaných investorů VIHOREV.CAPITAL SICAV, a.s. zaměřujícím se na development 
rezidenčních a výnosových nemovitostí.  
 
Níže je přehled uskutečněných a momentálně realizovaných projektů developerem.  
 
 
 
Výběr uskutečněných projektů 

Název projektu Typ Investiční 
objem 

Lokalita Realizace 

Rezidence Strakonická Bytový dům 100 mil. Kč Praha 5 Q3 2018 
AVION apartments  Bytový dům 115 mil. Kč Praha 4 Q3 2018 
U Vojanky Residence Bytový dům 45 mil. Kč Praha 5 Q2 2018 

 

Lidé  
 
Mgr. Maksym Vykhoryev 
Zakladatel společností VIHOREV.INVESTMENTS SE a VIHOREV.CAPITAL SICAV, a.s. 
 
Pan Maksym Vykhoryev působí aktivně na českém realitním trhu již od roku 2008. Vystudoval Karlovu Univerzitu, magisterský 
obor Právo a právní věda na Právnické fakultě a VŠE bakalářský obor na Podnikohospodářské fakultě. Mezi jeho klíčové 
kompetence patří strukturování nemovitostních obchodů a jejich financování. Celková hodnota dokončených a stávajících 
projektů panem Vykhoryevem přesahuje 500 mil. Kč. 
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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. 
 


