
 
 

        V Praze dne: 8.1. 2019 
 

Report pro investory za čtvrtý kvartál 2018 
 
Vážené investorky, 
Vážení investoři,  
 
Nejprve mi dovolte Vám jménem FINEMO.CZ popřát všechno nejlepší, hodně zdraví a také 
mnoho úspěchů jak v osobním, tak v pracovním životě do roku 2019. 
 
Rok 2018 byl pro FINEMO.CZ velmi úspěšný. 26.4. 2018 jsme obdrželi dlouho očekávanou 
reakci od ČNB a získali licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru – Renty z 
nemovitosti. Tím jsme zahájili intenzivnější marketingovou kampaň a věříme, že správně 
nastavený marketing je jedním z klíčových prvků k podpoře prodeje naší Renty z nemovitosti 
a plnění našich plánů. 
 
Zvýšení marketingových nákladů po získání licence vedlo s mírným zpožděním k nárůstu 
počtu uzavřených smluv. To je vidět na statistikách za jednotlivé kvartály roku 2018. 
Nakonec jsme v objemu (i marži) splnili obchodní plán na rok 2018. Oproti plánu jsme sice 
uzavřeli o ca 7 % méně nových smluv, avšak díky vyšší průměrné částce poskytnutých úvěrů 
byl celkový objem vyšší (o ca 8 %) a navíc jsme si drželi marži na straně poskytnutých úvěrů. 
Tyto skutečnosti nakonec vedli k výraznému překročení plánu v obchodní marži (objem x 
marže), což se bude dlouhodobě pozitivně projevovat ve výsledovce.  
 
Na rozdíl od jiných poskytovatelů spotřebitelského úvěru pro nás nemá negativní dopad 
současný příznivý ekonomický cyklus. Nejsme závislí na tom, jak se daří ekonomice. Příznivý 
je pro nás dlouhodobě vývoj počtu seniorů, kvóta jejich vlastnictví nemovitosti, jejich 
zadluženost a výše měsíčních splátek a také další měkké, ne přesně měřitelné faktory, 
například chuť seniorů si užívat, méně odkazovat dětem a také menší strach z půjček. 
Vzhledem k situaci na trhu nemovitostí nám nevadí ani případný krátkodobý pokles hodnoty 
nemovitostí. Celkově je výše poskytnutých úvěrů cca ⅓ oproti konzervativně odhadnuté 
hodnotě nemovitostí, které máme v zástavě. V našem úvěrovém portfoliu neevidujeme 
zatím ani jeden problémový úvěr. Počet splacených úvěrů a počet klientů, kteří odstoupili od 
uzavřené smlouvy je také nižší, než jsme očekávali.  
 
Během druhé poloviny roku 2018 jsme již pocítili dohled ČNB a reagovali na výzvy ohledně 
nápravných opatření, které souvisely zejména s procesem prodeje a komunikace naší Renty z 
nemovitosti. Poskytnutím licence zaznamenáváme vyšší důvěru v Rentu z nemovitosti i naši 
společnost FINEMO.CZ ze strany investorů. 
 
Na konci roku 2018 došlo ke změně na pozici předsedy dozorčí rady a na místo pana Tomáše 
Hlavničky nastoupil pan Ing. Vojtěch Fiala. 
 
Pro rok 2019 na nás čekají výrazně vyšší prodejní cíle. Věříme ale, že bychom je měli docílit. 
Důležitou podmínkou úspěchu FINEMO.CZ SE je přízeň Vás investorů. Budeme rádi, pokud 
investici dále doporučíte, případně se ji rozhodnete navýšit! 
  



 
 

Počet uzavřených/aktivních smluv Renty z nemovitosti (celkový stav)   143 
 
Níže je uveden přehled aktivních smluv ke konci jednotlivých kvartálů.  
 

q1 2017 q2 2017 q3 2017 q4 2017 q1 2018 q2 2018 q3 2018 q4 2018 
14 26 41 56 66 83 110 143 

 
Počet ukončených smluv Renty z nemovitosti (kumulativně)    7 
 

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   32,1 % 
 

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   124 224 607 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 2017 q2 2017 q3 2017 q4 2017 q1 2018 q2 2018 q3 2018 q4 2018 
9,5 19,1 27,9 44,2 56,5 70,0 92,5 124,2 

 
Celková hodnota nemovitostí      387 289 720 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 
aktualizována dle vývoje cen nemovitostí na trhu.  
 

q1 2017 q2 2017 q3 2017 q4 2017 q1 2017 q2 2018 q3 2018 q4 2018 
31,7 63,3 97,8 147,2 186,6 234,7 304,7 387,3 

 
 
Celková výše přijatých cizích zdrojů      118 255 000 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.  
 
Přejeme Vám vše nejlepší do roku 2019! 
 
Za FINEMO.CZ SE 
Marek Rokoský  
 
 
 

Budeme rádi, pokud naši investici dále doporučíte! 
 


