


1. ÚVODNÍ SLOVO

V  dnešní době nelze ignorovat situaci kolem nás. V  roce 2020 zasáhl svět virus Covid-19, který zasáhl celosvětovou 
ekonomiku. Tento fakt nešel ignorovat, jelikož hýbal celou společností a vedl ke změnám na finančních trzích, v uvažování 
lidí a celkově k novým výzvám a situacím na které nebyla mnoho z nás připraveno. Dle našich analytiků se opakovala 
ekonomická krize, která nás zasáhla v  roce 2008 a trvala bezmála 6let. Nicméně nedošlo k  tak zásadním ekonomickým 
omezením jako v roce 2020. Říká se však, že každá krize má svoje příležitosti a v oboru investic to platí několikanásobně 
více než v  jakémkoliv sektoru. Volatilita a nejistota na investičním trhu s  sebou často přináší kromě hrozeb i zajímavé 
příležitosti, které by za jiných okolností byly nedostupné či finančně neatraktivní, Proto tým odborníků v naší finanční skupině 
dlouze analyzoval trh a rozhodli jsme se následovat cesty našich předků, investovat konzervativně, a to pomocí nemovitostí. 

Proto jsme se v roce 2021 vrhli do investic vždy zajištěných nemovitým majetkem a pomalu sbírali kapitál na větší projekty. 
Jak se dozvíte níže, tak se nám povedlo ve větších projektech etablovat a díky naší personální politice získat profesionálně 
zajímavé lidi do našeho týmu, kteří nám otevřeli dveře k dalším zajímavým příležitostem a zároveň přinášejí odborný dohled 
a zkušenosti. Díky našemu trvání na konzervativní politice jsou všechny investice zajištěné pouze nemovitým majetkem, 
který během krize stoupal na hodnotě, a tak zajištění Vašich peněz stoupá. Zároveň toto zajištění přináší s sebou i nutnost 
dlouhodobosti této investice, avšak zatím si držíme exit našich peněz do 2 let, a to je u nemovitostních projektů velmi vzácný 
jev.

Konec roku 2021, který se stále ještě potýkal s následky pandemie a počátek roku 2022 byl z počátku roku ve znamení růstu 
inflace, kdy došlo k  velkému meziročnímu nárůstu cen a zároveň se ekonomika začala vzpamatovávat z  tvrdého úderu 
Covidu. Proto se zvýšila poptávka po kvalitní ochraně Vašich peněz a spousta z Vás začala rozsáhle investovat do všech 
možných nástrojů. Někdo využil akcie, které v roce 2021 rostly neuvěřitelným tempem díky propadům v roce 2020. Někdo 
využil státní dluhopisy, které vytvořili rekord v  prodeji, i když nejsou vůbec z  našeho pohledu zajímavé. Někdo začal 
nakupovat nemovitosti, které díky převisu poptávky nad nabídkou, také trhali rekordy. My jsme šli opět cestou investic do 
nemovitostí na českém a slovenském trhu, protože jsme od počátku takto nastaveni a což se ukazuje postupně jako správný 
krok, protože akcie začaly padat a nemovitosti stále rostou, což je i způsobeno špatným stavebním zákonem a volatilitou 
akciového trhu. Jelikož předpokládáme, že tento rok bude ve znamení růstu inflace až na dvouciferná čísla, tak jsme vytvořili 
i speciální nástroj jako jediná finanční skupina na trhu, a to protiinflační dluhopisy, které ve spolupráci s českým statistickým 
úřadem, reagují na měsíční bázi na růst zdražování v ČR. Níže se dozvíte bližší informace nejenom o tomto nástroji, který 
v době válečného konfliktu získává na popularitě, ale i o našich projektech, lidech a firmách ve skupině a zároveň Vás 
zveme, abyste se dále podíleli na zajímavých výnosech naší společnosti. 

Závěrem mi dovolte říct, že si vážíme Vaší důvěry a s pokorou, kterou tuto firmu budujeme, bych rád zdůraznil, že dosavadní 
úspěchy jsou zásluhou celé řady lidí – naši spoluinvestorů, obchodních partnerů a klientů. My si zakládáme na tom, že jsme 
rodinná firma s úzkými vazbami a přátelským kolektivem.

Všem tímto děkujeme, za ČSB a.s. zakladatel Československá bytová a.s. - Vladimír Lazový



2. KDO JSME?
Československá bytová a.s. je součástí finanční skupiny do které patří např.:
• Československá bytová & investiční a.s., 
• RMR Tech s.r.o., 
• skupina Imperial finance, 
• LANDEE holding a.s. apod.

 Finanční skupina se zabývá zhodnocováním kapitálu na finančních trzích a na poli nemovitostí.

Zisky ČSB a.s. plynou z nákupu nemovitostí hluboko pod tržní hodnotou a prodeje nemovitostí za tržní ceny. Dále se 
věnuje dalším segmentům spojených s nemovitostmi, jako je výstavba, úvěrování aj., ale vždy se zajištěním 
nemovitosti. 

Díky naším zkušenostem a kontaktům, které jsme si vybudovali, nám banky ve spolupráci s renomovanými 
advokátními a realitními kancelářemi, potažmo naši obchodní zástupci či externí partneři z řad exekutorských úřadů a 
insolvenčních správců předávají tyto nemovitosti přednostně a za zlomek ceny. Díky dlouhodobosti působení v oboru 
má finanční skupina vybudovaný tak vysoký kapitál, že je schopna všechny transakce majetkově zajistit a investorovi 
tak minimalizuje riziko z poskytnuté investice. Navíc hodnota vytvářených nemovitostních projektů vysoce přesahuje 
hodnotu investovaných financí klientů.



3. NÁŠ TÝM

V současné době máme tým plný nadšených lidí se spoustou zkušeností z oblasti obchodu, nemovitostí, řízení rizik       
a projektů z celého světa.

Vladimír Lazový – CEO
Je na plný úvazek tatínek Elenky a Madlenky, sportovec a vizionář firmy. 33letý rodák z Ostravy, aktuálně žijící v Břeclavi 
se ve světě obchodu pohybuje již 12 let a jeho životním směrem se stal obor finančnictví. Začínal jako zprostředkovatel 
produktů pojišťovacích, finančních a investičních produktů, potom pomáhal financovat projekty v  ČR, SK, na Kypru        
a v Rusku a dnes má na starost rozvoj projektů a zajištění přílivu kapitálu ve vlastní společnosti Československá bytová 
a.s. a jejich dceřiných firmách.

Mgr. Robert Greizinger – ředitel distribuce pro SR a člen dozorčí rady
Je Šťastný manžel a otec 3 dětí. Rodina je základ státu, tak se podle toho v živote řídí. Pracuje 20 roků ve finančnictví, 
posledních 10 roků v oblasti cenných papírů a alternatívního financovaní malých a středních firem. V ČSB má na starost 
expanzi na slovenské a balkánské trhy. Rodné město je Bratislava, na základě toho vzniknul název nového 
dlouhodobého projektu, a to správcovské společnosti na podílové fondy v Slovenské republice, a to s názvem Pressburg 
asset management. V aaset managementu společnosti má na starosti provoz a řízení celé společnosti, a také obchodní 
aktivity na SK, CZ a balkánském trhu.

Michal Nebenführ – spoluzakladatel celé finanční skupiny a finanční ředitel ČSB a.s. Má na starostí přítok kapitálu do 
společností.

Arnošt Líbezný – Projektový manažer ČSB a.s. a člen správní rady a jednatel dceřiných společností. Má na starosti 
celou administrativu, dbá na dodržení legislativy a má celkový dohled nad projekty ve skupině.

Ing. Lucie Lazová – předsedkyně představenstva. Má na starosti běžný chod akciové společnosti, rozhoduje o všech 
záležitostech společnosti a má konečné slovo na schválení veškerých investic ve firmě.



4. NEJČASTĚJŠÍ TYPY TRANSAKCÍ



5. CO SE POVEDLO V ROCE 2021?

V loňském roce jsme dokázali proinvestovat investice, které naše skupina vlastní ve výši 34.000.000, - Kč. 
Jedná se zejména o tyto projekty:

• Úvěr se zástavou bytu Praha – Střešovice 
• Úvěr se zástavou bytu Ostrava – Poruba
• Úvěr se zástavou pohledávky od banky Sberbank na podíl v solární elektrárně
• Úvěr se zástavou rodinného domu Olomouc
• Koupě rodinného domu Velké Bílovice vč. vinařské výroby
• Koupě stavebních pozemků v Lednicko-valtickém areálu
• Koupě rodinného domu Polička
• Koupě podílu ve firmě vlastnící stavební povolení na bytový dům v Praze
• Koupě největších stavebních pozemků na Pálavě v obci Perná



6. CO JIŽ BĚŽÍ A CO CHYSTÁME V ROCE 2022?

• Koupě jedinečných stavebních pozemků v Lednicko-valtickém areálu v hodnotě 60.000.000, - Kč, 
dovedení do stavebního povolení a následný prodej koncovým developerům či výstavba exkluzivního 
apartmánového komplexu v hodnotě cca 500.000.000, - Kč

• Dovedení do stavebního povolení a následný prodej koncovým developerům či výstavba bytového domu 
v Praze o 37 bytových jednotkách většího typu v hodnotě 450.000.000, - Kč

• Založení správcovské společnosti na slovenském trhu a tvorba fondů kvalifikovaných investorů 
s cílenými 300.000.000, - € neboli 7,5 miliard CZK během 3 let

• Výkup dalších nemovitostí a pomoc klientům ohrožených platební neschopností díky Covid-19 a 
úrokové či hypoteční krizi

• Koupě stavebních pozemků v hodnotě 25.000.000, - Kč v Bučovicích u Brna, dovedení do stavebního 
povolení a následně prodej koncovým developerům či výstavba v hodnotě 180.000.000, - Kč

• Změna územního plánu v obci Perná, příprava projektu vinařství s výrobou a apartmánovým bydlením 
s jedinečným výhledem na Pálavu a hrad Děvičky



7. PROTIINFLAČNÍ DLUHOPIS

V roce 2021měsíční inflace v Česku překročila hranici 6 % a dle predikce odborníků se situace bude 
zhoršovat. Dle našich analytiků dosáhne tento rok dvou ciferních čísel. Ochraňte a zhodnoťte své peníze 
pomocí dluhopisů s výnosem ve výši inflace a fixním bonusem až 3 % navíc. Proto jsme vytvořili 
protiinflační dluhopisy, které jsou na stejném principu jako státní dluhopisy, avšak reagují na měsíční změny 
a připisují vyšší fixní bonus, jsou bez poplatků, na 3 roky a mají krátkou výpovědní lhůtu. Všechny 
investované prostředky budou investovány do nemovitostních projektů. A všechny Vaše investice si 
sjednáte online bez nutnosti fyzické návštěvy či podpisu.

Jak to funguje – Každý měsíc je vyhlašován českým statistickým úřadě meziměsíční nárůst inflace neboli 
přírůstku indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci. Tj. o kolik se zdražilo zboží, energie, pohonné 
hmoty, jídlo aj. A o tolik co to naroste Vám připíšeme na Váš bankovní účet včetně fixního bonusu od naší 
společnosti, a to samozřejmě každý měsíc, a tak se nemusíte bát znehodnocení Vašich peněz.



7. NAŠE A PARTNERSKÉ PROJEKTY



7. NAŠE A PARTNERSKÉ PROJEKTY II.



7. NAŠE A PARTNERSKÉ PROJEKTY III.



8. NAŠE SPOLEČNOSTI

Gilbertiana s.r.o. vlastní tyto společnosti:

●100% Československá bytová a.s.

●49% Československá bytová & investiční a.s.

●49% F55 s.r.o.

●V jednání vstup do dalších dvou firem/developerských projektů  
(Praha a Lednice – vznik dalších dvou společností)

●Pressburg Asset Management a.s. 45% (správcovská společnost na Slovensku)

Imperial trade tech s.r.o vlastní tyto společnosti:

●100% Imperial Trade Capital s.r.o. 

●100% RMR Tech s.r.o. 

●100% LANDEE holding a.s.

●45% Presburg Asset management a.s. 

●51% Československá bytová & investiční a.s. 

●60% RMR STAV KONT holding a.s.

●40% BPMN software & service s.r.o. 

●40% Hofirek finance s.r.o. 



9. DŮLEŽITÉ ODKAZY

•Odkaz na prezentaci ČSB a.s. - https://bit.ly/CSBas-prezentace 

•Odkaz na stránky firmy - https://www.ceskoslovenskabytova.cz

•Odkaz na stránky partnerské ČSBI a.s. - https://www.csbi.cz

•Odkaz na prezentaci ČSBI a.s. - https://bit.ly/prezentacecsbi

•Odkaz na prezentaci projektu LVA – https://bit.ly/LVA-letak

•Odkaz na protiinflační dluhopis – https://bit.ly/protiinflacni-dluhopis

•Odkaz na FAQ k inflaci - https://bit.ly/FAQ-inflace 

https://bit.ly/CSBas-prezentace
https://www.ceskoslovenskabytova.cz
https://www.csbi.cz
https://bit.ly/prezentacecsbi
https://bit.ly/LVA-letak
https://bit.ly/protiinflacni-dluhopis
https://bit.ly/FAQ-inflace


10. ZÁVĚR
Zaujali jsme Vás? Je pro Vás naše portfolio aktivit atraktivní? Neváhejte nás kontaktovat. Věříme, že 
společně najdeme projekt, který by Vás mohl zajímat.

Těším se na spolupráci a pěkný den,

Vladimír Lazový

ČESKOSLOVENSKÁ BYTOVÁ A.S.
TEL.: +420 736 108 358
MAIL: INFO@CESKOSLOVENSKABYTOVA.CZ
WWW.CESKOSLOVENSKABYTOVA.CZ

mailto:INFO@CESKOSLOVENSKABYTOVA.CZ
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