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Vážené investorky, vážení investoři,

posíláme Vám pravidelný kvartální report. Vzhledem k sou-
časnému vývoji epidemie COVID 19, bychom Vám rádi ko-
munikovali, jak současná situace dopadá na FINEMO.CZ.

V prvním kvartálu evidujeme menší nárůst počtu nově po-
skytnutých úvěrů. Přestože jsem investovali do marketingo-
vých aktivit stejnou částku jako loňský rok, v průběhu ledna 
a února jsme meziročně uzavřeli nižší počet nových smluv. 
Je to částečně způsobeno vyšší úrokovou sazbou 9.3% 
a částečně doběhem negativní reklamy z konce roku 2019, 
kdy bylo FINEMO.CZ negativně zmíněno v několika medi-
ích, včetně např. Černých ovcí na ČT.

Vzhledem k epidemii koronaviru mají senioři dočasně jiné 
priority, než řešení své finanční situace. Mají obavu o své 
zdraví a zdraví rodiny a svých přátel. Proto je o reverzní hy-
potéku dočasně nižší zájem.

V nastalé situace je těžší seniory marketingově zasáhnout. 
Senioři omezili vycházení ven na absolutní minimum a pro-
to je méně efektivní inzerce časopisů zdarma, např. do 
stojanů v knihovnách, zastávkách MHD, knihovnách či do 
zastávek metra v Praze. S nákupy a dalšími záležitostmi 
seniorům pomáhá široké okolí. Navíc Česká pošta v době 
vyjímečné situace přestala roznášet vybrané tiskoviny do 
schránek, jedná se primárně o regionální tisk zdarma, do 

kterého jsme také umisťovali inzerci. Proto se v marketin-
gových aktivitách soustředíme na online reklamu.

Vláda v posledních dnech plánuje kroky, které by měly po-
moci české ekonomice. Jedná se o příspěvky na podporu za-
městnanosti a další finanční stimuly, které mají pomoci řadě 
postižených společností. Dochází také k tvorbě návrhů na 
odložení splátek úvěrů a plateb za nájem. Ve FINEMO.CZ si 
nemyslíme, že zamýšlené kroky vlády budou mít výrazný ne-
gativní dopad na naše úvěrové portfolio. Vyčkáme na finální 
předpis v této oblasti a v dalším reportu dopady upřesníme.

Mění se také situace na trhu nemovitostí. Zdá se, že do-
časně dojde ke stagnaci, případně k mírnému poklesu cen 
nemovitostí. Tato situace není pro FINEMO.CZ zásadní. Prů-
měrné LTV - to jest výše úvěru oproti hodnotě zastavených 
nemovitostí je cca 30% a proto i případný pokles nemovi-
tostí i kolem 10% nemá dopad na úvěrové portfolio.

Vzhledem k situaci na finančních trzích a vzhledem k pum-
pování nových peněz do ekonomiky, ČNB razantně sníži-
la úrokové sazby. Vzhledem k nastalé situaci očekáváme 
střednědobý pokles úrokových sazeb.

I v této situaci myslíme na naše klienty a seniorům se 
snažíme pomáhat. Našim klientům z řad seniorů zasílá-
me roušky, které kolegyně z FINEMO.CZ vlastnoručně 
vyrobily.
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Situace na trhu

Nařízení vlády, zejména nařízení o odklady splátek a zastropo-
vání úrokových sazeb a novelizace zákona o spotřebitelském 
úvěru bude mít na banky a nebankovní poskytovatele spotře-
bitelsých úvěrů velký dopad. Stát navrhuje stejnou ochranu, 
kterou již nyní mají spotřebitelé také pro OSVČ. Tím dojde 
k dalšímu pročištění trhu spotřebitelských úvěrů. Bude prav-
děpodobně odbourána praxe, kdy byla řada spotřebitelů nu-
cena k zřízení živnosti, aby potom následně uzavřeli smlouvy 
o úvěru a to již bez ochrany zákona o spotřebitelském úvěru.

Tyto právní kroky urychlý již zahájenou konsolidaci na fi-
nančním trhu.

Novela zákona o poskytování spotřebitelských úvěrů 
nebude mít pravděpodobně na fungování společnosti 
FINEMO.CZ dopad, neboť půjčky OSVČ neposkytujeme. 
Nadále rozvíjíme vlastní samostatný trh/segment prů-
běžně nesplácených půjček seniorům, kde stále ne-
máme přímou konkurenci. I přes dočasný pokles nově 
uzavřených úvěrů tomuto segmentu silně věříme a vní-
máme, že nastalá situace nemá negativní vliv na vývoj 

FINEMO.CZ. Naopak se domníváme, že nám situace na 
trhu bude již v horizontu několika let nápomocna k vět-
šímu rozšíření produktu.

 

Kontrola ČNB

Jak jsme Vás již informovali dříve, ve FINEMO.CZ proběhla 
kontrola ČNB, která byla v prvním kvartále ukončena. Kon-
trola byla zaměřena na poskytování spotřebitelského úvě-
ru a na dodržování zákona o poskytování spotřebitelských 
úvěrů. ČNB našla 2 drobné nedostatky, které jsme obratem 
napravili. Třetí nedostatek se týkal metodiky odhadu cen 
bytů, které slouží jako zástava při poskytnutí úvěru. FINE-
MO.CZ postupovalo podle metodiky, která byla ČNB schvá-
lena, nicméně ČNB požaduje dodatečné zpřesnění odhadů 
v situaci, kdy je odhad stanovován na základě aplikace ce-
novamapa.org. Na základě výstupu kontroly jsme se zavá-
zali metodiku obhadu bytů upravit. Úprava bude probíhat 
v následujících měsících a aktualizovanou metodiku si ne-
cháme potvrdit odhadcem nemovitostí. Tím bychom měli 
ČNB i v této oblasti vyhovět.
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Počet uzavřených/aktivních smluv Renty z nemovitosti (celkový stav) 260

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 q1 2020

66 83 110 143 168 195 220 245 260

Počet ukončených smluv Renty z nemovitosti (kumulativně) 36

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 30,8 %

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 229 556 975 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.

q2 2018 q3 2018 q4 2018 q1 2019 q2 2019 q3 2019 q4 2019 q1 2020

70,0 92,5 124,2 142,0 169,5 186,5 211,8 229,6

Celková hodnota nemovitostí 745 810 720 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 aktua-
lizována dle vývoje cen nemovitostí na trhu.

q2 2018 q3 2018 q4 2018 q1 2019 q2 2019 q3 2019 q4 2019 q1 2020

234,7 304,7 387,3 456,3 559,6 622,9 691,7 745,8

Celková výše přijatých cizích zdrojů 243 375 000 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, že jste se rozhodli s námi investovat. O významných událostech a hlavních ukazatelích 
společnosti Vás budeme nadále pravidelně informovat.

Za FINEMO.CZ SE

Marek Rokoský
spoluzakladatel FINEMO.CZ

4

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

6,1 %

18,2 %

32,4 %

29,4 %

4,7 %

6,1 %

3,0 %

0,7 %

0,3 %

40,3 %

58,6 %

27,7 %

34,5 %

37,8 %

3,4 %

2,8 %

2,8 %

4,7 %

19,4 %

20,4 %

23,2 %

23,2 %

byt

rodinný dům

ostatní

pozemek


