
Analýza společnosti
Československá bytová a.s. 

Realitní skupina Československá bytová je skupinou společností podnikajících v oblasti bytové výstavby
a investic do nemovitostí v České republice, kde má ambice stát se jedním z největších  hráčů v oboru. 
To je zásluhou kvalitního managementu a majitelů společnosti s dlouhou  historií v oblasti výstavby 
nemovitostí. Společnost byla založena v roce 2010 a v současné  době společnost realizuje kromě
rezidenční výstavby také výstavbu technologických budov.   

Československá bytová a.s. se zabývá investicemi do nemovitostí na českém a slovenském trhu. 
Díky kontaktům managementu, jí banky, ve spolupráci s advokátními kancelářemi a insolvenčními
 správci přednostně nabízí byty v osobním vlastnictví, komerční nemovitosti, stavební pozemky a další 
účelové nemovitosti za zvýhodněných podmínek. Vlastní síť obchodních zástupců jí dále vyhledává 
všechny typy nemovitostí, kde může realizovat zisk. Dalším cílovým segmentem jsou developerské 
projekty určené k bydlení a rekreaci.

O společnosti

Základní informace



Financím se management firmy věnuje již několik 
desítek let. Jednotliví pracovníci získali zkušenosti 
v jiných firmách, kde spravovali jiné investice a projekty. 

•

•

2010 – založena mateřská společnost 
Československá bytová a.s.
2022 – emise korporátního dluhopisu 

Vladimír Lazový  |  SPOLUZAKLADATEL 
Zodpovídá za zhodnocení peněz a přítok nových projektů do společnosti. 

Ing. Arnošt Líbezný   |  ČLEN SPRÁVNÍ RADY A PROJEKTOVÝ MANAŽER
Má na starostí veškerou administrativu, dbá na dodržení legislativy 
a má celkový dohled nad projekty vč. jejich ekonomiky. 

Michal Nebenführ   |  SPOLUZAKLADATEL A FINANČNÍ ŘEDITEL
Má na starostí přítok kapitálu do společnosti. 

Mgr. Robert Greizinger   |  ŘEDITEL PRO SLOVENSKOU REPUBLIKU
Zodpovídá za expanzi na slovenském trhu, vytvoření sítě obchodních 
zástupců a financování projektů pomocí fondů a dluhopisů. 

primárně rezidenční 
bydlení, pozemky
a odkup družstevních 
podílů pod tržní cenou 
a následný prodej 
se ziskem. 

Poskytování úvěru
oproti zástavě 
nemovitostí 

Výkupy zatížených 
nemovitostí 

Nákup a prodej 
nemovitostí  

financování podnika-
telských subjektů 
s vysokým zajištěním 
oproti pujčené částce 
(max. 50 % z ceny 
nemovitosti).

byznys model založený 
na výkupu předmětné 
nemovitosti, uzavření 
nájemní smlouvy 
a umožnění zpětného 
odkupu prodávajícímu
/ dlužníkovi za předem 
specifikovaných podmí-
nek vč. adekvátního 
navýšení. 

vyhledávání a odkup 
všech druhů pozemků, 
dovedení do projektové 
dokumentace a následná 
realizace pomocí banky 
nebo případný prodej 
vhodnému investorovi 
k realizaci.

Ing. Lucie Lazová    |  ČLEN DOZORČÍ RADY PRO SLOVENSKOU REPUBLIKU
Má na starosti dohled nad dodržováním firemního know-how 
a korporátní identity i na slovenském trhu. 
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Výkupy zatížených 
nemovitostí 
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Historie

Organizační struktura

Hlavní činnosti společnosti 
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Primárně rezidenční bydlení, 
pozemky a odkup družstevních podílů 
pod tržní cenou.

Nákup a prodej 
nemovitostí  

Emitent je schopen v tomto případě 
vyhovět, avšak suma musí být ve 100 % 

případů jištěná právě nemovitostí 
a návratnost 3–12 měsíců. Emitent zde 

dodržuje maximální LTV 60 %.

Poskytování úvěru oproti 
zástavě nemovitostí

Díky rozsáhlé síti složené z vlastních 
obchodních zástupců, exekutorských 
úřadů, insolvečních správců, bankovních 
a nebankovních institucí dokáže
společnost tyto nemovitosti vykoupit 
za zlomek tržní ceny. Byznys plán
a tento model je založený na výkupu 
předmětné nemovitosti, uzavřením 
nájemní smlouvy a umožnění zpětného 
odkupu prodávajícímu/dlužníkovi
za předem specifikovaných podmínek
v adekvátního navýšení. 

Výkup zatížených nemovitostí

Finanční analýza

Nejčastější typy transakcí

Scoring společnosti 

Společnost Československá bytová a.s. má podle metodiky Ministerstva financí České republiky 
“Scorecard korporátních dluhopisů 2.0” hodnotu: 

8 bodů, tedy středně konzervativní.

Posouzení vhodného projektu do pdf, 
zhodnocení vstupní investice 

(díky zkušenostem s pohledávkami 
velmi nízká), návratnostía ziskovostí. 

Následné vypracování projektové 
dokumentace, realizace pomocí 

banky či prodej vhodnému
investorovi k relaizaci.

Nemovitostní projekty
určené k bydlení

Úvěry

Společnost Československá bytová a.s. vznikla 27.  ledna 2010 zápisem do obchodního rejstříku, kde je 
vedena pod spisovou značkou B 8424 vedená u Krajského soudu v Brně. Společnost v roce 2021 jako 
založila dceřinou společnost Československá bytová & investiční a.s. se základním kapitálem 10 mil. Kč. 
Tato firma vykonává samostatnou ekonomickou činnost v rámci holdingu. 

Rozvahová aktiva společnosti Československá bytová a.s. ve výši 4 mil. Kč jsou tvořena výhradně krátkodo-
bým finančním majetkem. Na straně pasiv tvoří 4 mil. Kč vlastní kapitál společnosti. Podrobnou holdingovou 
analýzu hospodaření poskytne společnost Československá bytová a.s. po uzavření aktuálního hospodářské-
ho roku 2022 v roce následujícím. 
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Výběr vhodného portfolia 
pohledávek nemovitosti či 
partnera včetně posouzení 

rizika a zisku.

Návrat celkové investice
s předpokládaným výnosem 
zpět do holdingu v řádech 

měsíců.

Vlastní zdroje

Úvěry

Investoři

Pohledávky zajištěné nemovitostí

Nemovitostní projekty urené k bydlení

Poskytování úvěrů oproti zástavě nemovitosti

Investoři AkcionářiÚvěrové finance

FINANCOVÁNÍ

NÁKUP A PRODEJ NEMOVITOSTI

HRUBÝ ZISK

Koupě portfolia nebo 
nemovitosti či investice 

a zápis na KN.

Inkasování zisků ze správou 
pohledávky, úroků a poplatků či 
samotného prodeje nemovitosti.

v

Schéma finančních toků 

Procesní schema 
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Aktuálně realizované aktivity

Možnosti finančních vstupů 

formou zápůjčky a 
kryté směnkou na 
základě individuální 
dohody

Investice PodílInvestice

do dluhopisového 
programu na základě 
pevného kupónu

Podíl na investici skrze 
společné SPV

1 2 3

projektu apartmáno-
vých domů na Pálavě

Příprava KoupěPříprava

projektu bytového 
domu Jižní Morava

bankovních pohledávek 
v nominální hodnotě 1 mld.

1 2 3

FKI a správcovské 
společnosti

Zafinancování VýkupZaložení

koupě pozemků po 
celé ČR s následnou 
zástavou 

nemovitostí a pomoc klien-
tům ohrožených platební 
neschopností

4 5 6
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Aktuálně realizované nemovitostní projekty

Kancelářské prostory
v budově AZ Tower

Nejvyšší budova České 
republiky nacházející se 
v Brně. Prostory slouží 
jako reprezentativní sídlo 
mateřské firmy.

Bytové domy
na náměstí 
v Ústí nad Orlicí

Čítají 9 bytových jednotek
pronajímaných fyzickým 
osobám a nesoucí 15 % p.a.

Byty na Praze 5
poblíž Vltavy

Dvě bytové jednotky se 
svou lokací stávají velmi 
cennými a žádanými, jak 
na pronájem, tak na 
případný prdej.

Byty v Berouně

Čtyři  bytové jednotky se 
nacházejí ve středočeském 
kraji necelých 30 km
od Prahy. Nacházejí se na 
ulici Nepilova na západě 
Berouna v blízkosti přírody.

Prodej stavebních 
parcel u Brna

V okolí Ořechova, žádané 
lokalitě, kde společnost 
téměř ztrojnásobila 
investované prostředky 
a část pozemků stále 
vlastní.

Byt u centra Brna

Bytová jednotka s parkova-
cím stáním v ulici Vlhká 
v městské části Brno-střed
je situována v klidném 
úseku ulice jen pár minut 
od samotného centra. 
I proto se jedná o velmi 
žádané nájemní bydlení.

Vykoupení pezemků
v obci Perná

A dovedení do změny 
územního plánu, 
územního a stavebního 
povolení zahrnující 
výstavbu, provoz
vlastního Vinařství 
včetně ubytování.

Vykoupení pozemků
v Lednicko-valtickém 
areálu k rekreaci
Dovedení do územního 
rozhodnutí zahrnující 
výstavbu největšího 
jihomoravského apartmáno-
vého wellness konceptu.
Jedná se o 60.000 m2.

Výstavba bytového
domu v Horoměřicích
u Prahy
Celkem 37 bytů na 
celkové ploše cca. 
3.500 m2.. Náklad celého 
projektu cca. 250 mil Kč
a následný prodej mezi
350–400  mil Kč.

Výkup nemovitosti
Hranice

Celková hodnota cca 3,5 mil 
Kč. Vklad je cca. 2 mil Kč. 
Nájemné 1 % z kupní ceny.
Částka na odkup do dvou let 
je 2,650 mil Kč. Celkový
min. zisk je 1.130.000,- 
za 24 měsíců.
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Parametry financování

Ukazatel finanční zadluženosti emitenta 
nepřekročí 0,8 - nedojde k předlužení emitenta;

a

Emitent si nevyplatí podíl na zisku překračující 5 
milionů ročně, dokud nedojde ke splacení dluhopisů; 
nejdříve dostane své peníze investor do dluhopisů, až 
následně potom majitelé skupiny;

b

Společnost nezmění majitele - za dluh budou
zodpovídat stále stejní lidé;

c

Informační povinnost emitenta - důležité informace 
budou uveřejňovány na webových stránkách;

d

Informační povinnost emitenta - důležité informace 
budou uveřejňovány na webových stránkách.

e

Základní informace o dluhopisu

Československá bytová a.s.emitent

financování nákupu nemovitostíúčel emise

10.000 Kčnominální hodnota

36 měsícůsplatnost

měsíčněvýplata výnosu

31. 5. 2022datum emise

31. 5. 2025platnost emise

Ochrana investice

Emitent se zavázal k dodržování několika 
pravidel, která zajišťují nadstandardní ochranu 
investora po dobu investice:

Zajištěno nemovitostmi

Agent pro zajištění

Tato emise je zajištěna nákupem 
nemovitostí a agentem pro zajištění.

Vybrané finanční prostředky z úpisu 
celé emise budou použity na nákup 
nemovitosti do výlučného vlastnictví 
emitenta. Následně emitent podepíše 
zástavní smlouvu s agentem pro 
zajištění, který bude disponovat 
zástavním právem k nemovitosti 
k zajištění závazků emitenta. Role 
agenta pro zajištění je postarat se 
o realizaci zajištění (zpeněžení zástavy) 
v případě, že emitent není schopen 
dostát svým závazkům vyplývajícím 
z vydaných dluhopisů.
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Partnerské projekty

Zajištěno nemovitostmi

Agent pro zajištění
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Pozitiva

Pevně stanovený výnos dluhopisu ve výši 9,9%, adekvátní současné             
ekonomické situaci.

Zajíštění celé emise majetkem společnosti.

Jedná se o investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty.

V případě odkupu pohledávek společnost investuje pouze do pohledávek 
zajištěných likvidní a dostatečně hodnotnou nemovitostí.

V případě koupě nemovitosti vykupuje společnost nemovitosti z insolvenčních 
řízení, či nemovitosti zatížené nějakou právní vadou a následně tyto nemovitosti 
jako očištěné se ziskem prodává či pronajímá na běžném realitním trhu.

Všechny proinvestované prostředky jsou tak kryty reálnými nemovitostmi, 
jejichž cena v čase z dlouhodobé perspektivy roste.

Investiční strategií firmy je zhodnocování prostředků investorů financováním 
investic do nemovitostí nakupovaných z insolvenčních řízení a pohledávek 
zajištěných zástavním právem k nemovitosti nebo rovnou od bank či nebankov-
ních společností.

Výnosy jsou realizovány také přijatými úroky z poskytnutých úvěrů, přijatými 
dividendami z dceřiných společností, které se podílejí na investičních projektech 
a případně ziskem z prodeje těchto financovaných nemovitostních projektů.

Za každou transakcí stojí konkrétní nemovitost a tudíž je každá vložená částka 
zajištěná nemovitým majetkem.

Firma působí v odvětví s vysokou konkurencí.

Riziko změny růstového trendu cenové hladiny nemovitostí.

Riziko destabilizace trhu v důsledku geopolitického napětí.

Negativa

Kontakt na emitenta

Československá bytová  a.s. 
Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno
IČ: 290 26 148
Spisová značka: B 8424 vedená u Krajského soudu v Brně

+420 736 108 358

info@ceskoslovenskabytova.cz

www.ceskoslovenskabytova.cz
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

Některá rizika spojená s Emitentem 

Kreditní riziko 

V důsledku nepříznivého tržního prostředí, chybného 
rozhodnutí managementu nebo jiných vnějších či 
vnitřních faktorů se Emitent může stát neschopným plnit 
své splatné dluhy, a to včetně těch z dluhopisů.

Tržní riziko 

Emitent investuje do nemovitostí. Existuje riziko ztráty hodnoty 
nemovitosti, např. v souvislosti se změnou vývoje cen na trhu s 
rezidenčními nemovitostmi. Výnosy z rezidenčních nemovitostí, 
z nichž má být placen výnos dluhopisu i splacena jejich jistina, 
mohou být ovlivněny nepředvídatelnými faktory.

Riziko nezískání veřejnoprávních povolení 

Emitent je schopen realizovat své projekty pouze na 
základě platných povolení, jejichž absence může projekt 
zdržet, případně zcela zastavit. Emitentovy hospodářské 
výsledky mohou být v důsledku toho negativně ovlivněny.

Riziko střetu zájmů 

Členové představenstva Emitenta jsou současně členy řídicích 
orgánů dalších společností ve skupině Emitenta (včetně 
akcionářské společnosti), a tak hrozí, že by mohli do budoucna 
upřednostnit zájmy skupiny před zájmy samotného Emitenta.

Rizika spojená s dluhopisy

Dluhopisy jako závazky 

Dluhopisy představují přímé, nepodmíněné a nepodříze-
né dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého 
uspokojení (I) rovnocenné (pari passu) mezi sebou 
navzájem a (II) alespoň rovnocenné vůči všem dalším 
současným i budoucím nezajištěným dluhům Emitenta 
vyjma těch, u nichž stanoví jinak právní předpisy.

Riziko úrokové 

Vlastník dluhopisu je vystaven riziku poklesu ceny dluhopisu v 
důsledku změn tržních úrokových sazeb. Tato skutečnost může 
mít negativní vliv na hodnotu a vývoj investice do dluhopisů.

Riziko inflace 

Dluhopisy neobsahují inflační doložku. Přesáhne-li míra 
inflace nominální výnos dluhopisu, reálný výnos investora z 
investice do dluhopisu bude záporný.

Riziko likvidity 

Dluhopisy emitované malými nebankovními Emitenty mohou 
mít minimální likviditu. Tato skutečnost může vést k tomu, že 
vlastníci dluhopisů je budou muset držet do jejich splatnosti bez 
možnosti jejich dřívějšího prodeje či pouze s možností prodeje s 
výrazným diskontem.

Riziko zdanění 

Příjmy plynoucí z prodeje, splacení nebo držby dluhopisu 
podléhají zdanění, jehož parametry se mohou v čase měnit. 
V důsledku toho může být investorovi při prodeji nebo 
splacení dluhopisu vyplacena nižší částka, než původně 
předpokládal. Více informací o rizicích najdete v Prospektu 
a v Obchodních podmínkách. Schválení Základního 
prospektu Emitenta příslušným orgánem by se nemělo 
chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny. 
ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových 
dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi zde.
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Máte další otázky?

Děkujeme

Volejte Pište

726 727 188

www.zainvestuj.to

info@zainvestujto.cz

Za váš zájem o tuto analýzu.
Pro další navštivte náš web.

Analýzu
zpracoval

Ing. Petr Pelc, Ph.D.
HLAVNÍ ANALYTIK

prověřeno
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