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Vážené investorky, Vážení investoři,

nejprve mi dovolte popřát Vám jménem naší společnosti 
FINEMO.CZ do roku 2020 všechno nejlepší, hodně zdraví 
a také mnoho úspěchů jak v osobním, tak v pracovním ži-
votě.

Uplynulý rok 2019 byl pro FINEMO.CZ velmi úspěšný, 
avšak stejně jako pro celý segment trhu nebankovních po-
skytovatelů úvěrů rovněž náročný. Přesto jej považujeme 
za dobrý a jsme rádi, co se nám v něm podařilo.  V souhrn-
ném reportu si dovolím shrnout hlavní faktory, které tento 
rok ovlivnily. 

Situace na trhu 

V průběhu roku 2019 dochází kvůli restriktivním opatřením 
ČNB k postupnému poklesu počtu uzavřených hypoték. 
Ceny nemovitostí začínají stagnovat, případně rostou vý-
razněji pomalejším tempem.  Došlo k přibližně 20 % pro-
padu počtu objemu nově uzavřených hypoték a klesl také 
počet úvěrů ze stavebního spoření. 

Trh nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů 
také klesal. V rámci segmentu nebankovních půjček obec-
ně dochází k poklesu úrokových marží. Stejně tak dochází 
k tlaku na pokles úrokových sazeb a zároveň k růstu ná-
kladů (primárně na zdroje financování a také na náklady 
spojené s propagací produktu). Tyto faktory, společně 
s příznivou situací na trhu práce a z toho plynoucí nižší po-
třebou se zadlužovat, vedou k nižšímu zájmu o půjčky od 
nebankovních finančních institucí. 

Vývoj společnosti FINEMO.CZ  se vydává u objemu úvěrů 
zcela opačným směrem, neboť se jí daří “tvořit” samostat-

ný trh/segment, který stále nemá přímou konkurenci. Díky 
tomu se nám podařilo meziročně téměř zdvojnásobit naše 
portfolio úvěrů. I přes pokles na trhu hypoték od bank 
i nebankovních společností by měl růstový trend FINEMO.
CZ nadále pokračovat.  

Zpřísňující se regulace pro nebankovní 
poskytovatele úvěru

Regulace, která je kontrolována a vymáhána ze strany ČNB, 
je pro řadu nebankovních společností příliš přísná. Z tohoto 
důvodu níže zmíněné faktory výrazně snižují ziskovost ne-
bankovních finančních společností.

n přísné podmínky úvěruschopnosti

n  minimalizace poplatků v případě předčasného splacení 
úvěru

Kombinace výše uvedených faktorů naznačuje, že bude 
postupně docházet ke konsolidaci trhu nebankovních fi-
nančních institucí. Rostoucí náklady i požadavky ze strany 
regulátora znamenají pro řadu společností nemalou finanč-
ní zátěž. 

Oproti ostatním finančním společnostem nemá pro  
FINEMO.CZ zmiňovaná zpřísňující se regulace výrazný 
dopad, neboť vzhledem k poskytování nespláceného 
úvěru a možnosti zohlednit do bonity i cenu nemovitos-
ti, nemáme s bonitou problém u téměř žádného z žada-
tele o naši Rentu z nemovitosti. Poplatek za předčasné 
splacení úvěru máme od začátku nastaven jako jeden 
z nejnižších na trhu, a to ve výši 0,5 % ze splacené část-
ky (obdobně to má aktuálně nastavena např. i ČSOB).
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Vývoj sazby Renty z nemovitosti 

Počátkem roku 2019 jsme začínali s úrokovou sazbou pro 
Rentu z nemovitosti ve výši 8,5 % p.a., ale nakonec jsme 
se rozhodli sazbu navýšit na 8,9 % a poté až na 9,3 %. Za 
tuto úrokovou sazbu půjčujeme doposud. 

Kontrola ČNB

Jak jsme Vás již informovali v minulém reportu, nadále 
probíhá kontrola prostřednictvím ČNB. S odborníky z ČNB 
spolupracujeme a neustále reagujeme na jejich požadav-
ky. Z dosavadního průběhu kontroly nevyplynul žádný 
významný problém. V tuto chvíli ještě nemáme finální 
stanovisko ČNB, ale věříme, že kontrolou projdeme bez 
odhalení podstatných nedostatků.

Další změny, rozvoj společnosti

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu žádostí o prvotní nabíd-
ku úvěru jsme zahájili proces  automatizace celého úvě-

rového procesu. Během roku 2019 jsme zautomatizovali 
vyhotovení prvotní nabídky úvěru seniorům. V letošním 
roce budeme pokračovat s automatizací finálních  smluv.  
Tyto kroky vedou k výraznému snížení pracnosti na straně 
back office a k úspoře kapacit. Zvýšený zájem o produkt 
tak budeme schopni zvládat se současným počtem admi-
nistrativních pracovníků. 

Vzhledem k navýšení počtu poskytnutých úvěrů jsme 
vyhledali a zaškolili druhou obchodní zástupkyni. Ta již 
v roce 2019 uzavřela několik úvěrových smluv. V roce 2020 
očekáváme další nárůst počtu smluv, na který jsme díky 
druhé zaškolené obchodnici plně připraveni.

V listopadu 2019 vyšel první pozitivní článek v odborné 
literatuře, a to v časopise Bankovnictví. Jsme rádi, že se 
o zpětné hypotéce začíná psát objektivněji a věříme, že se 
celý finanční trh bude s produktem postupně seznamovat.
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Počet uzavřených/aktivních smluv Renty z nemovitosti (celkový stav) 245

Níže je uveden přehled aktivních smluv ke konci jednotlivých kvartálů. 

 q1 2018 q2 2018 q3 2018 q4 2018 q1 2019 q2 2019 q3 2019 q4 2019

66 83 110 143 168 195 220 245

Počet ukončených smluv Renty z nemovitosti (kumulativně) 30

Jedná se o klientské smlouvy, kde již došlo ke splacení úvěru, případně k odstoupení od uzavřené smlouvy, 
avšak ještě před výplatou peněz a zápisem zástavního práva do Katastru nemovitostí.

Průměrná hodnota LTV (loan to value) poskytnutých úvěrů 30,6 %

Hodnota LTV udává, jaký je poměr celkově půjčených peněz oproti hodnotě zastavených nemovitostí. Hodnota 
zastavených nemovitostí je zjištěna v době uzavření úvěru. Čím je poměr LTV nižší, tím vyšší je jistota, že je úvěr 
dostatečně zajištěn nemovitostmi.   

Celková kumulativní výše poskytnutých/aktivních úvěrů 211 769 222 Kč

Jedná se o sumu peněz, které jsou či budou vyplaceny klientům. Do této výše nejsou zahrnuty úroky z půjčky 
ani počáteční poplatek. 

Níže je uveden celkový přehled vývoje výše poskytnutých úvěrů v milionech Kč. Do výše úvěrů nejsou zahrnuty 
úroky ani počáteční poplatek z poskytnutých úvěrů.

q1 2018 q2 2018 q3 2018 q4 2018 q1 2019 q2 2019 q3 2019 q4 2019

56,5 70,0 92,5 124,2 142,0 169,5 186,5 211,8

Celková hodnota nemovitostí 691 706 720 Kč

V Praze a krajských městech se u bytových jednotek jedná o odhad na základě cenových map. V jiných lokali-
tách je odhad vyhotoven znalcem prostřednictvím bankovní metodiky. Jedná se o stejný postup, jaký používají 
banky při poskytování úvěrů na bydlení. Vzhledem k tomu, že za poslední 2 roky dochází k postupnému nárůstu 
cen nemovitostí, je aktuální hodnota zastavených nemovitostí ještě vyšší.

Níže je uveden celkový přehled hodnot nemovitostí v milionech Kč. Hodnota nemovitostí není prozatím  
aktualizována dle vývoje cen nemovitostí na trhu. 

q1 2018 q2 2018 q3 2018 q4 2018 q1 2019 q2 2019 q3 2019 q4 2019

186,6 234,7 304,7 387,3 456,3 559,6 622,9 691,7

Celková výše přijatých cizích zdrojů 237 185 000 Kč

Jedná se o sumu prodaných dluhopisů v nominální hodnotě a souhrn přímých investic od investorů. 
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Budeme rádi, pokud naši investici dále doporučíte!
V případě zájmu o další investici nebo informace nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme Vám za to, že jste se rozhodli investovat s námi. O významných událostech a hlavních ukazatelích 
společnosti Vás budeme nadále pravidelně informovat.  

Za FINEMO.CZ SE

Marek Rokoský
spoluzakladatel FINEMO.CZ
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Půjčujeme odpovědně – pomáháme seniorům řešit jejich finanční problémy.

muž

žena

pár

 � Věková struktura klientů – dle objemu 
poskytnutých úvěrů v době uzavření smlouvy

 � Struktura úvěrů – podíl počtu uzavřených smluv 
dle typu nemovitostí

 � Struktura klientů – podíl počtu uzavřených 
smluv dle rozdělení muž, žena, pár

 � Struktura klientů – dle způsobu využití 
peněz

důstojnější život ( jídlo, pití…)

užívání života (dovolené…)

zvelebení bydlení

splacení dluhu

zdravotní péče

podpora dětí/vnoučat

předčasné vyřešení dědictví

jinak

<60

60–63

63–65

65–70

70–75

75–80

≥80

byt

rodinný dům

ostatní

3,3 %

29,5 %

36,7 %

33,8 %

5,8 %

4,7 %

29,8 %

32,4 %

17,5 %

6,5 %

42,2 %

0,7 %
0,4 %

56,7 %

3,3 %
3,0 %
3,0 %
5,0 %

18,7 %

21,1 %

23,7 %

22,1 %


