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VýchodiskaVýchodiskaVýchodiskaVýchodiska

• Vynaložený velký objem práce

• Špatná zkušenost  (-2 145 000)

• Časové prodlení (prodlužování stav. povolení)

• Potřeba změny přístupu



PrincipyPrincipyPrincipyPrincipy

• Spravedlivá výchozí pozice
(cena podílem)

• Rozdělení výstavby do fází
(tzn. i fázování finanční potřeby)

• Bezpečný postup pro spolek (výbor)
(peníze před zahájením)

• Bezpečné prostředí pro investory
(smlouvy, návratnost)

• Investice jako zhodnocování prostředků
(cenová progrese s uplývajícím časem)



Spravedlivá výchozí pozice Spravedlivá výchozí pozice Spravedlivá výchozí pozice Spravedlivá výchozí pozice ---- CenaCenaCenaCena

• Cena je součtem všech nákladů, 
minulých i budoucích
~ 32 000 000

• Cena jednoho místa před 
zahájením stavby je dána 
prostým podílem nákladů a 
počtu přípojných míst

• Zaplacené příspěvky se 
započítávají

• Cena je vyhlášená na členské 
schůzi spolu s ostatními 
parametry finančního modelu



Fáze financováníFáze financováníFáze financováníFáze financování

• Předpokladem je rozdělení stavby 
– a tudíž i finančních potřeb - na dvě fáze

• Fáze jsou plánovány na rok 2015 a 2016

• Ukončení první fáze by mělo umožnit 
zahájení výstavby domů

• Již faktické zahájení první fáze by mělo být 
motivační pro další „nezapojené“ vlastníky 
pozemků



Bezpečný postupBezpečný postupBezpečný postupBezpečný postup

• Pro spolek (výbor)
• Peníze na účtu před zahájením etapy

• Spolek bude Zadavatelem pro výstavbu

• Spolek bude „ovládat“ přípojné body ať již 
smlouvami s poskytovateli energií nebo ukončením 
IS v chodníku bez vyvedení na pozemky nepodílející 
se na financování

• Pro investory
• Smlouva se spolkem

• Zhodnocení investice

• Vyplácení vybraných prostředků každý rok



Cenová progreseCenová progreseCenová progreseCenová progrese

• Zvýšení ceny se uplatní pouze vůči přípojným 
místům nezaplaceným před zahájením stavby

• Zvýšení ceny má dvě složky sankční koeficient a 
sankční úrok

• Sankční koeficient je stanoven na 
• 25 000 Kč pro uhrazení přípojného bodu PO zahájení 

stavby, v průběhu 1.etapy
• 50 000 pro uhrazení přípojného bodu PO zahájení 2.etapy

• Sankční úrok je stanoven na 
• Zvýšení ceny p. bodů o 5% ceny pro období trvání 1.etapy
• Zvýšení ceny p. bodů o 7% pro každý další rok

• Sankční úrok platí ve stejné výši od prvního do 
posledního dne roku



InvesticeInvesticeInvesticeInvestice

• Další investice (mimo prostředků od vlastníků 
pozemků) bude poptávána pouze pokud 
nebudou aktivní stávající vlastníci

• Jako prvním bude možnost investice nabídnuta 
„aktivním“ vlastníkům

• Investice bude poptávána v čase bezpečném 
pro výbor spolku

• Veškeré prostředky vybrané za „odkupy 
možností využít přípojné body od spolku“, 
jsou rozdělovány pouze mezi investory



Modelový příklad Modelový příklad Modelový příklad Modelový příklad (vztahy parametrů)(vztahy parametrů)(vztahy parametrů)(vztahy parametrů)



Příklad Příklad Příklad Příklad (motivační zahájení výstavby)(motivační zahájení výstavby)(motivační zahájení výstavby)(motivační zahájení výstavby)



Příklad Příklad Příklad Příklad (nejpravděpodobnější)(nejpravděpodobnější)(nejpravděpodobnější)(nejpravděpodobnější)



Příklad Příklad Příklad Příklad (teoretický, používající váhu účastníka)(teoretický, používající váhu účastníka)(teoretický, používající váhu účastníka)(teoretický, používající váhu účastníka)


