
 

 

        V Praze dne: 15.4. 2019 
 

Report pro investory za první kvartál 2019 
 
Vážené investorky, 
Vážení investoři,  
 
Máme za sebou první kvartál roku 2019. Dovolte mi krátkou rekapitulaci toho, co se ve 
FINEMO.CZ událo: 
 
Hned v lednu jsme měli informační schůzku s pracovnicemi ČNB ze sekce dohledu a kontroly 
poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. Dámy z ČNB se kromě výsledků za rok 2018 zaměřili 
primárně na způsob, jak Rentu z nemovitosti propagujeme, jakým způsobem probíhá proces 
uzavření smluvního vztahu s našimi klienty, jestli jsou náležitě poučeni a mají dostatečný 
časový prostor si uzavření smlouvy o Rentě z nemovitosti důkladně promyslet a také na 
počet reklamací za rok 2018.  Za rok 2018 jsme měli jedinou reklamaci, která navíc nebyla 
oprávněná. Tato skutečnost pracovnice z ČNB uklidnila. Do konce března jsme předali ČNB 
komplexnější report dle jejich požadavků. 
 
V lednu a únoru jsme realizovali marketingovou televizní kampaň na Šlágr TV. Tato kampaň 
nám pomohla oslovit širší okruh seniorů. Obchodní přínosy této marketingové akce doposud 
sklízíme. Zároveň pokračujeme v propagaci Renty z nemovitosti jak na internetu, tak ve 
vybraných tiskovinách.  
 
Vzhledem k tomu, že máme na rok 2019 vyšší prodejní cíle, zaměřili jsme se na automatizaci 
činností, které jsou pro nás časově a kapacitně nejnáročnější. Začali jsme automatizací 
prodejního procesu, zejména tvorbu prvotních nabídek pro seniory. Zároveň došlo 
k integraci s naším obchodním systémem. Touto automatizací jsme urychlili prodejní proces 
a zároveň jsme celý proces a jeho efektivitu začali důsledněji měřit.  
 
V květnu roku 2018 došlo k úmrtí seniora a na přelomu roku k ukončení dědického řízení. 
Úvěr byl v lednu řádně splacen včetně všech úroků. Díky tomu jsme si opět otestovali  další 
ukončení produktu Renty z nemovitost, včetně průběhu celého dědického řízení. Přestože 
jsme na trhu krátce (4.rokem), evidujeme již několik úmrtí seniorů – našich klientů. Dědická 
řízení těchto seniorů aktuálně probíhají bez zásadních komplikací.  
 
Pro příští období plánujeme aktivity zaměřené na zlepšení reportingu pro Vás, investory. 
Zároveň pracujeme na přecenění našich zástav podle cenového vývoje nemovitostí dle 
jednotlivých okresů. Doufáme, že nejpozději do konce třetího kvartálu Vám nabídneme 
možnost detailnějšího náhledu na strukturu našeho úvěrového portfolia.  
 
Počet uzavřených/aktivních smluv Renty z nemovitosti (celkový stav)   168 
 
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 - - - 



 

 

Počet ukončených smluv Renty z nemovitosti (kumulativně)    13 
 

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   31,1 % 
 

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   142 001 320 Kč 
 

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

 
Celková hodnota nemovitostí      456 333 720 Kč 
 

 V Praze a krajských městech se u bytových jednotek jedná o odhad na základě cenových map. 
V jiných lokalitách je odhad vyhotoven bankovní metodikou znalcem. 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 zaokrouhlený na miliony 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 - - - 

 

 
Celková výše přijatých cizích zdrojů      139 175 000 Kč 
 

 Jedná se o sumu prodaných dluhopisů v nominální hodnotě a souhrn přímých investic od 
investorů.  

 
Děkujeme Vám za to, že jste se rozhodli investovat s námi. O významných událostech a 
hlavních ukazatelích společnosti Vás budeme nadále pravidelně informovat.  
 
Děkuji a přeji Vám pěkný den! Budeme rádi, pokud naši investici dále doporučíte! 
V případě zájmu o další investici nebo informace nás neváhejte kontaktovat. 
 
Za FINEMO.CZ SE 
Marek Rokoský  


