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Abstrakt 

bsahem mé diplomové práce je zhodnocení finanční situace podniku na základě 

nalýzy společnosti a následně na základě jejich výsledků doporučit 

olečnosti několik variant pro investici jejich volných finančních prostředků. 

he subject of this master´s thesis is valuing of financial situation of company based on 

nalyses. Due to results we can reccomend many variants of investment of 

eir free finances. In the practical part of this thesis we can find optimal and profitable 
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V praktické části jsou uvedeny důvody včetně výpočtů pro mnou zvolenou optimální a 

nejvýhodnější variantu, kterou chci doporučit společnosti. 
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Úvod 

 

Potřeba člověka nacházet si přístřeší, které jej bude ochraňovat a poskytovat mu zázemí, 

provází člověka od prvopočátku našich dějin. Společně se zlepšováním životního 

standardu je i na stupeň uspokojení jedné ze základních lidských potřeb, kterým bydlení 

bezesporu je, vyvíjen stále větší nátlak, a to především v západní civilizaci. 

 

Přestože není přesně určeno žádné jednotné měřítko pro stanovení způsobu uspokojení 

této potřeby (tj. formy, kvality, ceny, estetiky) ani v čase ani v prostoru, je definována 

jakási společenská zvyklost definující základní standardy bydlení přijatelné pro většinu 

společnosti. Tyto nejmenované standardy jsou samozřejmě limitovány historickými       

a geografickými faktory.  

 

Před rokem 1989 se celý systém financovaní bytové výstavby odvíjel od systému 

plánovitého řízení národního hospodářství. Na financovaní bytové výstavby se v rámci 

systému komplexní bytové výstavby podílel téměř v celém rozsahu stát, a tedy                

i starostlivost o bydlení byla záležitostí státu.  Změnou společenských podmínek v roce 

1989 došlo k zásadním změnám v oblasti bytové politiky a odpovědnost za obstarání 

vlastního bydlení se přenáší jednoznačně na občana. Základním cílem bylo vytváření 

legislativních, technických a ekonomických podmínek, aby bydlení bylo pro 

obyvatelstvo dostupné, a aby  si každá domácnost mohla zabezpečit bydlení přiměřené 

výši vlastních příjmů.  V návaznosti na výše uvedené principy  se vytvořily nástroje v 

oblasti úvěrové a dotační politiky státu na oživení bytové výstavby. 

 

Před vypuknutím světové hospodářské krize patřil trh s nemovitostmi k jedněm              

z nejlukrativnějších na světě. V současnosti je zaznamenána, stejně jako v jiných 

odvětvích stagnace poptávky. Konkrétně v tomto odvětví je situace o to horší, že za 

původ světové krize byla označena právě špatná strategie v oblasti poskytování 

hypotečních úvěrů.  
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Z tohoto a dalších důvodů mají lidé obavy investovat svůj kapitál a developeři 

pozastavují v některých případech svoje investice. V současné době se můžeme opět, 

jako již mnohokrát v minulosti, setkat s vlnou protichůdných názorů ekonomů na 

současnou bytovou politiku. Jedna větev zastává názor, že se bytová výstavba téměř 

zastaví a cenová hladina současných bytů bude pozvolna růst.  

 

Zastánci druhé ideologické větvě předvídají, že se další výstavby pozastaví, tím se 

přestanou tolik prodávat a v konečném důsledku tím klesne jejich cena. Obě verze je 

nutné brát jako teoretické hypotézy a takto k nim i přistupovat. 
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1 Vymezení problematiky a cíle této práce 

 

Cílem mé diplomové práce je rozhodnutí, zda v době hospodářské krize zrealizovat 

výstavbu bytového domu v lokalitě Brno a společnosti doporučit nejvýhodnější                       

a nejoptimálnější variantu pro návratnost investice. 

 

Ještě před výběrem nejvýhodnější varianty je zapotřebí komplexně zhodnotit finanční 

situaci podniku, která se zabývá stavební a projekční činností. Posouzení situace firmy, 

jsem provedla na základě několika analýz. Jednak to byla horizontální a vertikální 

analýza, která hodnotí vývoj a strukturu jednotlivých položek účetních výkazů, ale 

hlavně analýzy poměrových ukazatelů. V této práci jsou postupně posouzeny ukazatele 

zadluženosti, likvidity, rentability a aktivity. Charakteristika jednotlivých ukazatelů 

vychází z účetních výkazů jako je rozvaha a výkaz zisku a ztrát. Na základě finanční 

analýzy se investor, tedy firma, rozhoduje zda investici může zrealizovat a zda je 

schopna ji financovat.  

 

Tato společnost má představu, že svůj volný kapitál investuje do výstavby bytového 

domu v lokalitě Brno. V tomto objektu bude 9 bytů  z toho 6 bytů o rozměrech 2+kk               

tj. 56 m2, 3 byty 1+kk tj. 34m2 a 3 kanceláře o velikosti 48m2. K tomuto objektu budou       

i parkovací místa. 

 

Mým úkolem je především společnosti doporučit nejvýhodnější a nejoptimálnější 

variantu pro návratnost investice včetně výpočtů a zohlednění některých aspektů jako je 

např. ekonomická situace v ČR, vývoj trhu s nemovitostmi atd. 

 

Jedná se o následující varianty: 

1) celý objekt po dokončení stavby prodat 

2)  byty prodat a nebytové prostory pronajímat 

3) Celý objekt pronajímat, což znamená jak byty tak i nebytové prostory. 
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Vzhledem k různorodosti variant řešení bude proveden výpočet doby návratnosti 

investice a výpočet čisté současné hodnoty. Investiční rozhodování není jen a pouze             

o číslech, ale také o vizích a cílech společnosti v budoucnosti. Na základě zjištěných 

hodnot jednotlivých řešení bude vybrána ta varianta, která nejen podle samotné 

ekonomické efektivnosti ale i podle cílů společnosti bude působit nejoptimálněji pro 

návratnost investovaného kapitálu. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Obecné informace o bytové výstavbě v lokalitě Brno 

 

V posledních několika letech se Brno a jeho okolí stalo centrem výstavby bytů. Stovky 

Brňanů se každý rok stěhují do zbrusu nových domů, které vyrůstají na okraji Brna. 

Několik bytových komplexů, které nyní vznikají zejména na severozápadě Brna, 

představují ovšem jedny z posledních, na které se dostává v Brně místa. Dál se město už 

rozšiřovat nemůže. 

 

A otázkou je, zda by se lidé chtěli stěhovat do vzdálenějších lokalit. Většina lidí, kteří  

nakupují byty na okrajích Brna to dělá proto, že v centru a jeho okolí není kvalitní 

bydlení k sehnání. A pokud jej naleznou, tak si jej nemohou dovolit, protože ceny bytů 

jsou přemrštěné. Poptávka bývala obrovská, ale zůstávala dlouhodobě neuspokojená.           

A lidé, kteří nesehnali kvalitní bydlení centru, se tak logicky porozhlédly po 

novostavbách na kraji měst, a i ty už začínají převyšovat poptávku. Takže se stává, že 

hotové byty se prodávaly se slevou. Právě nedostatek kvalitního bydlení v centru Brna 

žene ceny těchto bytů do astronomických částek. Pomaleji pak stoupají ceny na 

sídlištích a v novostavbách  

 

Vlivem hospodářské krize se tato situace měnění. V současnosti se prodej bytů téměř 

zastavil. Za běžné situace by ceny bytů, a v Brně zvlášť dále rostly. Negativní roli v tom 

totiž hraje nedostatek místa, se kterým se už nyní developeři potýkají. Ze severozápadu, 

což jsou nejžádanější lokality, je Brno ohraničené. Ceny pozemků už teď rostou v řádu 

desítek procent. Město se tak může rozvíjet hlavně jižním a jihozápadním směrem, 

kvalita bydlení je tam, ale v porovnání se severem města neporovnatelná. Víc než 

domům a bytům totiž jih města patří průmyslovým zónám, letišti a vlakovým tratím. 

Chybí i možnost rekreace, místo lesů ležících severně od Brna mohou obyvatelé jihu 

města vyrazit leda tak do lánů kukuřice. 
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Ve městě ovšem existují hektary pozemků, do kterých se mohou obytné čtvrti rozrůst,     

a tím jsou zahrádkářské kolonie. S jejich možným využitím nejen pro stavbu nových 

bytových domů operovalo předchozí vedení města, kterému se podařilo prosadit 

prověření využití kolonií do zadání nového územního plánu. Podle plánů bývalé 

radniční garnitury měly zmizet například zahrádkářské kolonie na úpatí Žlutého kopce, 

na Kraví hoře nebo kolonie Juranka nad Jundrovem. „Je to nepřirozená bariéra pro 

pohyb občanů a navíc často blokují klíčové rozvojové plochy,“ prohlásil tehdy 

náměstek primátora Radomír Jonáš1. Zároveň upozornil, že například ve srovnání s 

Vídní má Brno v poměru k ostatní ploše zahrádek několikanásobně víc.  

 

„Je pravda, že město na jednu stranu potřebuje plochy pro výstavbu, ale na druhou 

stranu potřebuje i kyslík. A ten máme i díky zahrádkářským koloniím,“ uvedl brněnský 

primátor Roman Onderka2. O částečném zmenšení kolonií tak město stále uvažuje, 

rozhodně je ale nemíní z Brna zcela vymýtit. 

 

 

 

2.2 Investiční výstavba x developerská výstavba 

 

Investiční výstavba je činnost, která je spojená s pořízením, rekonstrukcí, modernizací 

investičního majetku.  

Investice jsou prostředky použité na investiční výstavbu, které jsou poměrně drahé, 

jejich realizace trvá dlouho a likvidace je velmi složitá. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Oficiální prohlášení ze dne 25.6. 2008 v regionálním deníku Rovnost 
2 Oficiální prohlášení za dne 16.4. 2007 MF DNES 
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2.2.1 Životní cyklus investice: 

- Záměr (postavit nový bytový dům) 

- Výběr pozemku – zjistit vlastníka a jeho záměr, zjistit zda je ochoten 

pozemek prodat 

- Kontaktování stavebního úřadu – zjistit, zda se něco na vybraném pozemku 

něco plánuje tj. územní plán 

- Zpracování projektu a získání územního rozhodnutí – tzn. Potvrzení 

stavebního úřadu, že tam společnost může stavět 

- Definitivní rozhodnutí a kupní smlouva 

- Žádost o stavební povolení 

- Výstavba 

- Kolaudace – to znamená, povolení k užívání objektu např. od stavebního 

úřadu, hygieny, hasičský sbor 

- Užívání (5) 

 

 

2.2.2 Účastníci investiční výstavby:  

1. investor - financuje investiční majetek 

2. projektant - vypracovává projekt, rozpočet 

3. dodavatel - prodejce investičního majetku 

4. generální dodavatel - např. u staveb 

 

 

2.2.3 Pořízení nemovitosti 

V první řadě se musí vypracovat investiční záměr. Ten vyhotovuje investor a zahrnuje 

do něj všechny požadavky, které chceme aby nemovitost splňovala. 

 

Poté se předkládá investiční záměr projektantům, kteří vyhotoví projekt, který řeší 

otázky: 

1. technické    - vybudování inženýrských sítí - elektřina, voda, odpady 

                       - investiční závěr 

                       - úvodní projekt 
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                       - prováděcí projekt 

2. organizační zařízení  - harmonogram staveb - termíny fáze výstavby 

3. ekonomické zabezpečení  - zpracování rozpočtů 

                                               - sleduje se životnost, doba výstavby, návratnost, náklady 

4. finanční řešení stavby 

5. vliv na životní prostředí 

 

 

Způsob provádění investiční výroby 

a) dodavatelský způsob – zadá se investiční výroba dodavateli, který ji provede a my 

investor ji zaplatí 

b) odběratelský způsob - podnik provede sám pomocí vlastních strojů, materiálu             

a pracovníků 

c) kombinovaný způsob 

 

 

V investičních rozhodnutí jsou velmi důležité neformální vztahy mezi dodavateli             

a odběrateli. Důležité jsou i přátelské vztahy na úřadech. Pak se teprve stává projekt 

přínosem pro všechny. Narušení neformálních vztahů má dlouhodobý dopad i na okolí, 

na prostředí ve kterém lidé žijí. Jestliže se udělá projekt špatně, těžko už se pak mění. 

Samozřejmě je důležitá i morálka všech těchto činitelů jako jsou dodavatelé, odběratelé 

a úřady. (5)
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2.3 Developerské projekty 

 

Donedávna jsme zažívali mimořádný nárůst developerských projektů a obdobných 

aktivit, a to jak v oblasti rezidenční (bydlení), tak i nerezidenční. Není pochyb, že tyto 

projekty představovaly výrazný přínos pro celou národní ekonomiku, zejména pro 

stavebnictví, a že zde existuje růstový potenciál do budoucnosti. 

 

Developer je především investorem projektu, zpravidla nebývá finálním investorem. 

Konečný investor má zájem vlastnit výsledný projekt. Ať už přímo výslednou 

nemovitost nebo alespoň společnost, která tuto nemovitost vlastní. V případě, že se 

stane developer finálním investorem, jedná se zpravidla o stavební firmu či realitní 

společnost s dostatečným kapitálem.  

 

Ještě před samostatnou výstavbou si developer nechá na vlastní náklady vypracovat 

studii, která zachycuje záměr stavby. Ta vymezuje rozsah, vizuální a funkční stránku 

budoucího projektu a slouží k získání informací o využitelnosti stavby či pozemku. 

Jestliže se developer na základě této studie rozhodne, že výstavba má ekonomickou 

návratnost, uzavře s vlastníky pozemku či nemovitosti smlouvu o smlouvě budoucí, 

která vlastníky zaváže realizovat prodej. (6)

 

2.3.1 Zásady developerského projektu 

 

Přestože jde vždy o souhrn mnoha ekonomických, technických a jiných prvků, lze 

každý developerský projekt rozdělit do tří fází: 

 

1. přípravné fáze – v této fázi se provádí komplexní zhodnocení celého projektu, 

především jeho financování 

2. realizační fáze – v této fázi již dochází ke koupi pozemku, právnímu auditu pozemků 

a k získání potřebných povolení jako je územní rozhodnutí, stavební povolení, samotná 

výstavba, uzavírání smluv o budoucích smlouvách nájemních, k pronájmu apod. 

3. závěrečné fáze -  tato fáze je určena k prodeji projektu finálnímu investorovi 
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Přípravná fáze: jak jsem se již jednou zmínila, je zapotřebí vypočítat cenu bytového 

domu a k tomu nám slouží kalkulace, která se provádí na základě dokumentace 

projektů, zkušeností, norem atd. Pro konečný úspěch celého projektu je velice důležité 

provést analýzu trhu, prognózu poptávky a poznání konkurence. (6)

 

Hodnocení proveditelnosti projektu je prvotní a nejdůležitější fází. Základní otázkou 

každého developerského projektu je právní vztah k pozemku nebo budově. Kvalitních 

pozemků je nedostatek a ti, kteří je vlastní, zpravidla neumějí developovat, nemají 

finanční prostředky, nechtějí pozemky prodat a pokud ano, požadují nereálné ceny.            

 

Ti, kteří chtějí developovat, mají finanční prostředky a know-how, avšak nevlastní 

pozemky. Základní otázkou je, jak se k pozemku dostat. Kromě přímé koupě pozemku 

od vlastníka (což je nejčastější případ) existují i jiné možnosti, např. dlouhodobý nájem 

pozemku, koupě podílu ve společnosti, která vlastní pozemek, založení zvláštní 

společnosti s vlastníkem pozemku (nedeveloperem), kdy vlastník pozemku vloží 

pozemek do nově založené společnosti a developer do této společnosti vloží finanční 

prostředky a svoje znalosti. Při nedostatku pozemků je alternativou získání budovy a její 

následná přestavba, popřípadě demolice a navazující výstavba nové budovy. Jak je vidět 

jen z tohoto letmého výčtu základních možností, je úvaha o proveditelnosti projektu 

velmi složitá. Lukrativní pozemky jsou často vlastněny státem nebo municipalitami        

a při jejich nákupu mohou sehrát výraznou roli i některé vedlejší neekonomické aspekty 

(tedy jiné, než je např. nabízená cena a kvalita projektu).  

 

Pokud developer již identifikoval pozemek, který chce použít pro projekt, a pokud našel 

způsob, jak jej získat, přichází na řadu další otázka, a to, jak pozemek využít. Tato 

otázka má tři roviny. Jednak je nutno vzít v úvahu stávající omezení sídelního útvaru 

(územní plán, památková ochrana pod.). Jinými slovy, každý pozemek je určen                  

k jinému využití, a podle toho je tedy nezbytné se rozhodnout, zda půjde o rezidenční či 

nerezidenční projekt. Další úvahou je technická proveditelnost projektu. V neposlední 

řadě pak jde o otázku ekonomickou, tedy o vyčíslení nákladů na realizaci projektu                 

a jejich návratnost. Je třeba brát v úvahu cenové indexy, měnový vývoj, nabídku                  

a poptávku apod. V současné době by se zdálo, že vývoj cen nemovitostí v České 
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republice je rájem, každý musí zbohatnout, a že žádná rizika nehrozí. Takto slibné dny 

již skončili, díky hospodářské krizi. 

 

Úvahy developerů při realizaci projektů jsou různé. Někteří vědí, jaký projekt chtějí 

realizovat, a následně hledají pozemek pro konkrétní projekt (což je častější případ), jiní 

naopak nejprve hledají pozemek a teprve poté se rozhodují, jaký projekt na něm 

realizují. To je případ developerů, kteří se chtějí uvést na trh jakýmsi referenčním 

projektem. Existuje i četná skupina, která pouze kupuje pozemky, aby je následně 

„přeprodala“ jiným developerům, kteří provádějí skutečný development a realizují 

projekt. 

 

Při financování projektu je nezbytné rozlišit, zda se jedná o malý, střední či velký 

projekt. Zatímco malé projekty jsou v mnohých případech financovány z vlastních 

zdrojů, u ostatních typů projektů je třeba využít také cizích zdrojů. U nerezidenčního 

projektu půjde zejména o zdroje z financujících bank, u rezidenčních projektů pak také 

o zdroje budoucích vlastníků bytových jednotek, a to ve formě záloh na kupní cenu.         

V mnohých případech lze realizovat rezidenční projekt pouze z vlastních zdrojů a záloh 

od budoucích kupujících.  

 

Projektové financování ve velkých projektech má určité zvláštnosti - jde zejména          

o komplexnost pohledu na projekt. Projektové financování je pro banku velmi rizikové, 

vyjednávání trvá často několik měsíců a dochází k uzavírání četné řady dokumentů. 

Nejde pouze o smlouvu o úvěru (může jít i o syndikovaný úvěr), ale i o komplexní 

zajišťovací dokumentaci. Banka vždy požaduje maximálně možné zajištění celé 

transakce. Zvláštností projektového financování je rovněž skutečnost, že dlužníkem           

ve vztahu k bance, která úvěr poskytuje, obvykle není developer, ale zvláštní společnost 

založená developerem pro konkrétní projekt (tzv. projektová společnost). (6)
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2.4 Financování projektu a jejich možnosti 

 

2.4.1 Financování dlouhodobými úvěry - Investiční úvěr 

 

Externím financováním se kapitál podniku zvyšuje například získáním úvěru od 

individuálních věřitelů tj. podniků, bank a jiných finančních institucí. 

 

Zatím co na počátku 90 let bylo získání úvěru velmi snadnou záležitostí, v současné 

době je získání úvěru velmi složité. Dříve podnikatelé získaly úvěry většího rozsahu, 

ručené nadhodnoceným majetkem nebo nemovitostí, ale do dnešního dne nezaplatili 

žádnou splátku. Banky jsou proto v poskytování úvěrů velmi obezřetné. Samozřejmě 

k tomu přispěla i hospodářská krize. Ta má za následek zdlouhavé schvalovací řízení, 

kontrolu finančních prostředků, zjišťování efektivnosti a návratnosti investic úvěru. (2)

 

Na to, aby byl společnosti uznán v bance investiční úvěr na výstavbu bytového domu 

musí společnost splňovat nejzákladnější požadavky jako jsou: 

- pozitivní zkušenosti s podnikáním s nemovitostmi 

- velikost projektu musím být přiměřená podmínkám lokálního trh                       

a zkušenostem na trhu s nemovitostmi 

- jedna banka pro jeden projekt 

- banka upřednostňuje financování jednoúčelové zřízení společností,                     

tj. společností, které budou zaměřovat své činnosti výhradně na financovaný 

projekt 

- nešlo o financování spekulativního nákupu pozemků 

- předložení stavebního povolení s právní mocí pro projekt je odkládací 

podmínkou zahájení čerpání úvěru pro výstavbu 
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2.4.2 Specifické požadavky na financování výstavby bytů 

 

Tyto specifické požadavky se týkají 90% bank na českém trhu. Tyto informace jsem 

zjišťovala v době hospodářské krize, kdy bankovní instituce jsou velmi obezřetné              

a ve většině případech tyto projekty pozastavují.  

 

Specifické požadavky

Bankovní úvěr max. ve výši 70% celkových nákladů, rozdíl musí být kryt vlastními 

zdroji a postupnou úhradou záloh. Podle mnou zatím zjištěných finančních výsledků by 

tato specifikace neměla být problémem pro investora. 

Dalším specifickým požadavkem je vložení vlastních prostředků před čerpáním úvěru 

na účet bankovní instituce a to ve výši 10% celkových nákladů 

 

2.5 Úvěry pro developery  

 

Úvěry na financování investic, v našem případě na výstavbu bytového domu, můžeme 

rozdělit na: 

 - investiční úvěr – jedná se o úvěr tzv. termínový a je používán na rozšiřování 

dlouhodobého hmotného majetku. 

 - hypoteční úvěr – hypoteční zástavní listy jsou v podstatě dluhopisy, jejichž krytí je 

zabezpečeno zástavním právem na nemovitost. (11)

 

2.5.1 Splatnost úvěrů 

 

Krátkodobé úvěry jsou splatné do 1 roku. Mezi tyto úvěry patří: 

kontokorentní úvěr- jedná se o sloučený vkladový a úvěrový účet, banka na něm 

zachycuje veškeré úvěrové obchody klienta 

eskontní úvěr – jedná se o úvěr, který je zajištění pohledávkou 

revolvingový úvěr – též zvaný kontinuální, kontokorent nebo podobný úvěrový nástroj 

se stálým úvěrovým limitem, např. kreditní karta 

lombardní úvěr – jedná se o úvěr na určitou zástavu 
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V našem případě krátkodobý úvěr nebude zapotřebí a spíše se soustředím na 

střednědobý úvěr. (1)

 

Střednědobé a dlouhodobé úvěry se splatností od 1 do 12let 

Hypoteční úvěr – jedná se o dluh nebo pohledávku vztahující se k nemovitosti, 

zástavním právem se zajišťuje poskytnutý úvěr 

Emisní úvěr – je vedle hypotečního úvěru dalším instrumentem dlouhodobého 

dluhového financování podniku. Předpokládá emitování dlužných cenných papírů tzv. 

dluhopisů 

 

 

 Možnosti čerpání úvěru: 

 - jednorázově 

 - postupné 

 

Požadavky pro získání developerského úvěru jsou podobné jako u investičního úvěru. 

Změna je pouze u specifických požadavků kde se ještě navíc požaduje např., že: 

 

- vlastní zdroje pocházejí z činnosti developera nebo ekonomicky spjaté 

skupiny (zálohy nejsou brány jako vlastní zdroje), dále nepeněžní náklady 

(př. přeceněný pozemek) 

- před čerpáním úvěru předložení smlouvy o budoucích smlouvách                       

a standardně požadovaných 30% klientem očekávaných příjmů 

- zálohy boudou směřovány na běžný účet pro financování developerského 

projektu 

- splatnost úvěru by měla být v návaznosti na splátkový kalendář záloh 

kupujících do 6 měsíců po kolaudaci. (1) 
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2.5.2 Údaje pro základní charakteristiku klienta a projektu k úvěru 

 

Charakteristika klienta:  

- jméno, sídlo, právní subjektivita, historie klienta, majitelů 

- popis činnosti klienta, dosavadní zkušenosti, dosavadní vztah k bance, 

aktuální spolupráce s jinými bankami, přehled již poskytnutých úvěrů ze 

strany banky a ze strany ostatních bank 

- stav hmotného majetku 

- pozice na trhu, hlavní dodavatelé, odběratelé (11) 

 

 

Charakteristika projektu: 

- identifikační údaje projektu, charakteristika nemovitosti nezbytné pro 

realizaci 

- územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nebo 

regulační plán 

- stavební povolení nebo smlouva o provedení stavby mezi stavebníkem                

a autorizovaným inspektorem + certifikát vydaný autorizovaným 

inspektorem nebo souhlas s provedením ohlášené stavby 

- termín realizace, zahájení výstavby, dokončení hrubé stavby, zahájení 

prodeje jednotek, dokončení stavby, předpokládaný termín výstavby, 

předpokládaný termín kolaudace, předpokládané ukončení prodeje jednotek 

- požadovaný úvěr, celkový rozpočet, podíl banky na financování, uplatnění 

na trhu 

- projekce cash flow na dobu splácení úvěru 

- struktura jednotek a jejich ploch- počet jednotek a jejich výměr 

- výběr dodavatelské stavby vč. jeho referencí 

- náklady projektu, pořízení nemovitosti, stavební náklady, projektové            

a doplňkové náklady, realitní a marketingové náklady, finanční náklady, 

ostatní náklady 
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Finanční krytí investice 

Vlastní zdroje- kapitál v hotovosti či na účtech, vlastní pozemek pro výstavbu 

Cizí zdroje- bankovní úvěry- možnost poskytnutí ,, dílčích“ úvěrů sloužících ke splacení 

hlavního úvěru poskytnutého bankou, zálohy na kupní ceny, státní dotace 

 

Běžný účet pro financování developerského projektu 

Jedná se o speciální běžný účet vedený v Kč, který je zřízený za účelem dohledu nad 

peněžními toky klientů, související s financováním developerského projektu. 

 

Developer zpravidla požaduje, aby mu kupující hradili již před převodem vlastnictví 

k jednotce zálohy na kupní cenu. Z těchto záloh pak zpravidla hradí náklady výstavby 

(včetně nákladů vyplývajících z poskytnutého úvěru na výstavbu bytového domu. 

 

 

Seznam podkladů pro předběžné posouzení projektu 

 

1) projektové podklady: 
 - podnikatelský záměr, průzkum trhu, marketingová strategie 

 - u prodeje- exilový přehled jednotek, výměry a typ jednotky 

 - vizualizace projektu a externí odhad pouze pokud je k dispozici 

 - podklady o ekonomicky spjaté skupině 

 - mapa ekonomicky spjaté skupiny 

 

2) finanční podklady 
 - účetní závěrka žadatele za 3 účetní roky 

 - přehled o majetku a závazcích společníků 

 - finanční plán na 5 let dopředu 
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2.6 Financování developerského projektu úvěrem 

 

Smlouva o úvěru v rámci financování developerského projektu obvykle obsahuje četná 

omezení vztahující se k možnosti čerpání prostředků. V mnohých případech je 

podmínkou čerpání pouze na základě potvrzení ze strany projekt manažera nebo cost 

surveyera. Tyto osoby nemohou být vybrány developerem libovolně, ale pouze ze 

zvláštního seznamu vedeného bankou. Banka standardně vyžaduje od dlužníka zprávu  

o postupu prací, která je ověřena nezávislou institucí (kterou může být konzultant nebo 

projekt manažer). Dlužník, tedy zpravidla projektová společnost a zcela výjimečně 

samotný developer) je obvykle omezen v možnosti nakládání se svým majetkem.          

V mnohých ohledech je vyžadován předchozí souhlas bank k takovému nakládání. 

Dlužník rovněž nemůže bez souhlasu banky změnit smluvní dokumenty projektu, 

zejména smlouvy se zhotovitelem. Dlužník je rovněž povinen postupovat v souladu         

s harmonogramem výstavby a zkolaudovat dílo v předpokládaném termínu. Jakákoli 

podstatná změna v projektu, konstrukci či způsobu využití díla bývá bez souhlasu banky 

vyloučena. Úvěrová smlouva obvykle obsahuje omezení ve vztahu k možnosti výplaty 

podílu na zisku, v možnosti dalšího zadlužování projektové společnosti a v možnosti 

uzavírání smluv se spřízněnými osobami. Banky vyžadují klauzuli podřízenosti                    

a klauzuli pari passu. (3)

 

Nejdůležitější otázkou úvěrového vztahu je zajištění závazků dlužníka vůči bance. 

Takováto úvěrová operace je považována ze strany bank za velmi rizikovou.                  

V západních zemích se banky obávají, aby jim nezbyla prázdná budova, která se těžko 

pronajímá, nebo aby nedošlo k dramatickému poklesu cen nemovitostí nebo hladiny 

nájmů. V zásadě lze říci, že se zřizují zástavní práva téměř ke všemu, co z právního 

hlediska zastavit lze. Nejčastějšími zajišťovacími instrumenty v rámci financování 

developerských projektů jsou zřízení zástavního práva k pozemkům, k rozestavěné 

stavbě, k pohledávkám z bankovních účtů. Dále například postoupení práv 

vyplývajících z (budoucího) nájemného, postoupení práv na finanční plnění                     

z poskytnutých záruk za jakost a bankovních záruk, vinkulace nebo postoupení 

pojistného plnění z uzavřených pojistných smluv, zástava ostatního majetku dlužníka 

(projektová společnost ovšem žádný jiný majetek než zhotovované budovy zpravidla 
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nemá). Banky rovněž vyžadují zástavu obchodního podílu nebo akcií developera              

v projektové společnosti (v tomto případě tedy není zástavcem dlužník -projektová 

společnost jako v ostatních případech, ale samotný developer, coby mateřská společnost 

dlužníka). Developer však nezastavuje veškerý svůj majetek, ale pouze svůj podíl                 

v projektové společnosti. Banky uzavírají i jiné zajišťovací instrumenty a jiné 

dokumenty, jako např. opční smlouvy na pozemky, opční smlouvy na rozestavěné 

budovy, smlouvy předkupní apod. Rovněž je často ze strany bank vyžadován letter of 

comfort. Každá úvěrová smlouva dnes obsahuje jako samozřejmost ustanovení                    

o křížovém porušení závazků (cross-default), tedy, že porušení závazků jiných, než 

uvedených v úvěrové smlouvě, je rovněž porušením úvěrové smlouvy, resp., že toto 

porušení vyvolává určité následky (např. možnost banky požádat o předčasné splacení 

úvěru, možnost odmítnout poskytnutí dalšího úvěru apod.). (3)

 

2.7 Finanční analýza 

 

Než se vůbec začne realizovat investiční projekt musí se provést tzv. finanční analýza, 

která představuje významnou součást komplexu finančního řízení podniku, neboť 

zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem řídících rozhodnutí                    

a skutečností. Je úzce spojena s finančním účetnictvím, které poskytuje data a informace 

pro finanční rozhodování prostřednictvím základních finančních výkazů: rozvahy, 

výkazu zisku a ztrát a přehledu o peněžních tocích (cash flow). Tyto výkazy jsou 

sestaveny na podkladě finančního účetnictví jako procesu, který shromažďuje, eviduje, 

třídí a dokumentuje údaje o hospodaření podniku. Zdrojem pro finanční analýzy jsou         

i další zdroje z oblasti vnitropodnikového účetnictví, ekonomické statistiky peněžního                       

a kapitálového trhu. (4)
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Pro potřeby rozboru účetních výkazů lze použít dva základní metodické postupy a to: 

 

1. Procentní rozbor, který uvádí podíly jednotlivých položek rozvahy na celkových 

aktivech, respektive pasivech nebo podíl jednotlivých údajů výsledovky k částce čistých 

tržeb. Tato technika se označuje jako vertikální analýza, protože se v ní pracuje 

v jednotlivých letech od shora dolů, nikoli napříč jednotlivými roky. Obvykle se 

kombinuje s hodnocením vývojových tendencí, což vyžaduje sestavení                       

tzv. srovnávacích výkazů, které obsahují údaje ze dvou období, a dále procentní 

strukturu a případně i změny položek mezi jednotlivými hodnocenými obdobími. Tento 

postup prakticky znamená porovnávání jednotlivých položek výkazů v čase. Provádí se 

horizontálně po řádcích, a proto je nazýván horizontální analýzou. Účelem a smyslem 

finanční analýzy je provést, s pomocí speciálních metodických prostředků, diagnózu 

finančního hospodaření podniku, podchytit všechny jeho složky, případně při 

podrobnější analýze zhodnotit blíže některou ze složek finančního hospodaření.  

 

2. Základním metodickým nástrojem finanční analýzy jsou tzv. finanční poměrové 

ukazatele (financial ratio). Ukazatele se obvykle sdružují do skupin, přičemž každá 

skupina se váže k některému aspektu finančního stavu podniku. Zpravidla se uvádí 

dělení na 4 základní skupiny, podle posuzované vlastnosti objektu, resp. skutečnosti, na 

kterou se zaměřuje. 

 

První skupinu ukazatelů tvoří ukazatele rentability (profitability ratios), tj. různé 

formy míry zisku jako všeobecně akceptovaného vrcholového ukazatele efektivnosti 

podniku. V rámci této skupiny jsou často uváděny i bezprostřední analytické ukazatele 

míry zisku, tj. určitá forma rentability odbytu v podobě ziskové marže, resp. ziskového 

rozpětí a charakteristika obratu neboli vázanosti vloženého kapitálu. Jako zvláštní 

skupina bývají často vyčleněny tzv. ukazatele aktivity (asset utilization ratios). Jedná se 

o ukazatele stupně využití podnikových aktiv, neboli ukazatele rychlosti nebo doby 

obratu zásob (materiálových, nedokončené výroby, hotových výrobků), pohledávek, 

hmotného dlouhodobého majetku. Tyto ukazatele mají svou pevnou vazbu na syntetické 

ukazatele rentability a je tudíž logicky opodstatněné i jejich zařazení do první skupiny. 

(4)
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Druhá skupina sdružuje ukazatele zadluženosti (debt ratios) hodnotící finanční 

strukturu podniku. Zahrnuje řadu ukazatelů, které hodnotí strukturu vloženého kapitálu 

z hlediska vlastnictví, porovnávají vlastní a cizí finanční zdroje. 

 

Třetí skupina je složena z ukazatelů platební schopnosti, tj. solventnosti a likvidity 

(liquidity ratios). Cílem těchto ukazatelů je vyjádřit se k potenciální schopnosti podniku 

hradit promptně své splatné závazky.  

 

Čtvrtá skupina obsahuje ukazatele vycházející z údajů kapitálového trhu, jde-li                       

o akciovou společnost, jejíž akcie jsou volně obchodovatelné. Protože je však firma 

SEMTECH společností s ručením omezeným, nebudeme se těmito ukazateli zabývat. 

 

 

2.7.1 Ukazatele rentability 

 

Rentabilita, resp. výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti podniku 

vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Je formou 

vyjádření míry zisku, která v tržní ekonomice slouží jako hlavní kritérium pro alokaci 

kapitálu. 

 

Rentabilita je obecně definována jako poměr zisku a vloženého kapitálu:  

 

                                                                  zisk 
 rentabilita vloženého kapitálu  =  ----------------------–  
                                                            vložený kapitál  
 

 

Podle toho, co rozumíme v konkrétním případě pod pojmem vložený kapitál může být 

definována míra zisku různou formou (jedná se však stále o míru zisku).  

 

Nejčastější jsou dvě formy. První bere v úvahu veškerý kapitál, který byl použit na krytí 

majetku podniku. V tomto případě hovoříme o rentabilitě úhrnného vloženého kapitálu 

(return on assets - ROA): (4)
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                                                                         Z + U ( 1 - d )  
  rentabilita celkového vloženého kapitálu  =  -----------------------– ,      kde  
                                                                                CA 
 
Z     -  zisk po zdanění 
U    -  úrok z použitých úvěrů 
d     -  sazba daní z příjmů 
CA  -  celková aktiva  
 

 

Alternativní formou míry zisku je tzv. rentabilita vlastního kapitálu (return on equity - 

ROE), který stanovuje poměr zisku po zdanění. Vyjadřuje tedy míru zhodnocení 

vlastních zdrojů, které využil investor k financování projektu. 

 

 
                                                              Z 
 rentabilita vlastního kapitálu  =  ------------------ , kde 
                                                             VK 
 

Z        - zisk po zdanění 

VK    - vlastní kapitál 

 

Tyto ukazatele mají mimořádný význam proto, že umožňují srovnávat podniky s různou 

finanční strukturou a různými právními formami podnikání určujícími daň z příjmů               

a dále jaký zisk připadne na 1 Kč investovaného kapitálu. 

 

Ukazatel hodnotí výnosnost kapitálu vloženého akcionáři (majitelem). Jeho vypovídací 

schopnost závisí na způsobu definice jmenovatele. Některé druhy pasiv, např. fond 

odměn, představují interní závazky, takže podnik nemůže s tímto kapitálem nakládat dle 

své vlastní vůle a potřeby. Tyto položky by neměly být součástí vlastního kapitálu. 

 

Míra zisku vypočtená z vlastního kapitálu je ukazatel, podle kterého mohou investoři 

zjistit, zda je jejich kapitál reprodukován s náležitou intenzitou odpovídající riziku 

investice. Pokud je hodnota ukazatele trvale nižší, případně i stejná jako výnosnost 

cenných papírů garantovaných státem (např. státních obligací, státních pokladničních 
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poukázek aj.), potom je podnik fakticky odsouzen k zániku, neboť racionálně uvažující 

investor žádá od rizikovější investice vyšší míru zhodnocení.  

 

2.7.2 Ukazatele aktivity 

 

Jedná se o ukazatele typu rychlost obratu nebo doba obratu. Mezi nejsledovanější patří 

obrat zásob, obrat pohledávek a obrat stálých aktiv, především dlouhodobého hmotného 

majetku, které jsou příčinnými ukazateli obratu celkového majetku.  

 

Rychlost obratu pohledávek (accounts receivable turnover):  

 
 
                                                               T 
 rychlost obratu pohledávek  =  ------------------------, kde 
                                                               P 
 

T – tržby 

P – pohledávky 

 

Tento ukazatel udává v podobě počtu obrátek, jak rychle jsou pohledávky přeměňovány 

v peněžní prostředky. 

 

Doba obratu pohledávek (average collection period): 

 

                                              průměrný stav pohledávek  
doba obratu pohledávek  =  ---------------------------------–------ ,    kdy  
                                                průměrné denní tržby  
 

 
                                            tržby  
průměrné denní tržby  =  -------------–  
                                             365  
 

Obdobně jako u zásob můžeme i u pohledávek stanovit dobu obratu pohledávek. 

Ukazuje, jak dlouho, kolik dní se majetek podniku vyskytuje ve formě pohledávek, 
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resp. za jak dlouhé období jsou pohledávky v průměru spláceny (tzv. průměrné inkasní 

období). 

 

Z hodnoty ukazatele vyplývá, zda se podniku daří dodržovat stanovenou obchodně 

úvěrovou politiku. Je-li v platební podmínce stanovena lhůta splatnosti např. do 30 dnů 

nebo do 45 dnů, můžeme z hodnoty tohoto ukazatele usoudit, zda inkaso probíhá 

v souladu s touto stanovenou platební podmínkou nebo je lepší či horší. (4)

 

 

2.7.3 Ukazatele likvidity  

 

Trvalá platební schopnost je jednou ze základních podmínek úspěšné existence podniku 

v podmínkách trhu. Pravděpodobnost jejího zachování je proto logicky součástí globální 

charakteristiky finančního stavu podniku. V souvislosti s platební schopností je možné 

setkat se s pojmy solventnost, likvidita a likvidnost. 

 

Solventnost je obvykle chápána jako synonymum platební schopnosti, tzn. momentální 

schopnost uhradit splatné závazky. Likvidita představuje obecnou schopnost podniku 

získat prostředky na úhradu závazků. Likvidnost je jednou z charakteristik konkrétního 

druhu majetku. Označuje míru obtížnosti transformovat majetek do hotovostní formy. 

Zásoby jsou například obecně likvidnější než hmotný dlouhodobý majetek. 

 

Běžná likvidita (current ratio): 
 

 
                               OA 

běžná likvidita   =  ------------------------------------, kde 
                          KZ 

 

OA – oběžná aktiva (krátkodobá) 

KZ – krátkodobé závazky ( krátkodobé bankovní úvěry+ finanční výpomoci) 

 

Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je obecně pravděpodobnější zachování platební 

schopnosti podniku. Tato charakteristika je však velmi hrubou mírou, neboť její 
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vypovídací schopnost je dále závislá na struktuře oběžných prostředků, likvidnosti 

jednotlivých druhů oběžných prostředků a rovněž na typu odvětví, v němž podnik 

operuje.  

 

Ve snaze odstranit z ukazatele vliv obecně nejméně likvidní části oběžných prostředků, 

tj. zásob, je často zjišťována hodnota ukazatele pohotové likvidity (quick ratio): 

 

 
                       KP +  FM 

pohotová likvidita  =  ---------------------------, kde 
                     KZ 

 

KP – krátkodobé pohledávky 

FM – finanční majetek 

KZ – krátkodobé závazky 

 

Čitatel ukazatele je vhodné opravit o nedobytné pohledávky, případně o pohledávky, 

jejichž dobytnost je pochybná (pohledávky po lhůtě splatnosti), neboť likvidnost této 

části majetku je velmi nízká. Spíše než samotná hodnota ukazatele resp. její porovnání 

s hodnotami ukazatele v jiných podnicích je užitečné sledovat její vývoj v čase. 

 

Posledním ukazatelem uvedeného typu je ukazatel okamžité likvidity (cash-position 

ratio): 

 

 
                 OH 

okamžitá likvidita  =  ---------------------- 
                   KZ 

 

OH – okamžitá hotovost 

KZ – krátkodobé závazky 
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Hotovostí se rozumí všechny pohotové platební prostředky, tzn. nejen suma peněz na 

běžném účtě, jiných účtech či v pokladně, ale rovněž volně obchodovatelné cenné 

papíry, šeky, tj. ekvivalenty hotovosti (cash equivalents). (4)

 

 

2.7.4  Ukazatele zadluženosti 

 

Zadluženost podniku je zpravidla hodnocena z několika hledisek. Základním 

ukazatelem zadluženosti je jednoduše struktura úhrnného vloženého kapitálu z hlediska 

vlastních a cizích zdrojů, ať již je konkrétní ukazatel definován jakkoli. Nejčastěji je 

ukazatel  zadluženosti (debt ratio) vyjádřen takto: 

 

 
                                            závazky 
ukazatel zadluženosti  =  -------------–--------  
                                          vlastní kapitál 
 

 

V případě, že podnik využívá výrazněji leasingové formy financování, měl by se objem 

leasingových závazků přičíst k objemu dluhů, neboť budoucí leasingové splátky 

představují v podstatě stejný závazek jako splátky úvěru, avšak z hlediska účetně-

metodického nejsou zachyceny v rozvaze pronajímatele. 

 

Přiměřenost zadluženosti podniku se sleduje i prostřednictvím dalších poměrových 

ukazatelů. Protože každý dluh zatěžuje podnik úrokovými náklady, hodnotí se 

zadluženost i z hlediska úrokového zatížení.  

 

Ukazatel úrokového krytí (interest coverage) je nejčastěji definován takto: 

 
                 Čistý zisk před zaplacením úroků a zdaněním 
ÚK = ----------------------------------------------------------------------------------- 
                                 Placené úroky z úvěrů 
 

ÚK – úrokové krytí 
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Ukazatel tak informuje o tom, kolikrát by se mohl provozní zisk snížit před tím, než se 

společnost dostane na úroveň, kdy již nebude schopna zaplatit své úrokové povinnosti. 

 

Všeobecně platí, že krátkodobí kapitál je levnější než dlouhodobý. Přiměřená 

zadluženost podniku není negativním jevem, protože ve vyspělých státech platí, že cizí 

kapitál je levnější než vlastní a jeho použití zvyšuje rentabilitu podniku.(4)

 

 2.7.5 Index finanční páky 

 

Výhodnost použití cizího kapitálu lze zjistit porovnáním rentability celkového kapitálu 

(RCK) a vlastního kapitálu (VK), jejich poměrem. Tuto souvislost vyjadřuje ukazatel 

Index finanční páky, který by měl být větší než jedna: 

 
 

                             rentabilita vlastního kapitálu        (RVK)                    
   index finanční páky      =   -------------------------------------------------  >  1 
                               rentabilita cizího kapitálu             (RCK)              

 

 

2.7.6 Pyramidové rozklady  

 

V tomto modelu je brán jako významný ukazatel ziskovost. Prostředky k jejímu 

dosažení jsou pak uspořádány v několika vrstvách a větvích příčinných ukazatelů. 

Vrcholový ukazatel se postupně větví a rozlišuje směrem dolů, má tvar stromu nebo 

pyramidy. 

 

2.7.7 Altmanův index důvěryhodnosti  

 
V roce 1968 vytipoval prof. Edward Altman na základě statistické analýzy souboru 

firem několik ukazatelů, které statisticky dokázaly předpovídat finanční krach firmy. 

Odborně řečeno se jednalo o tzv. diskriminační analýzu. Jejím výsledkem je rovnice, do 

které se dosazují hodnoty finančních ukazatelů a na základě výsledku lze o firmě 
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pravděpodobnostně předpovídat, zda se jedná o do budoucna prosperující firmu, či              

o adepta na bankrot. 

 

Prof. Altman s použitím pěti poměrových ukazatelů a diskriminační analýzy došel 

k následující rovnici, která nejlépe rozlišovala mezi firmami, které zbankrotovaly,                

a které přežily. 

 

Z = 3,3 * X1 + 1,0 * X2 + 0,6 * X3 + 1,4 * X4 + 1,2 * X5                                   

 

X1 - zisk před úroky a zdaněním (EBIT)/celková aktiva 

X2 - tržby/celková aktiva 

X3 - tržní hodnota vlastního kapitálu/účetní hodnota dluhu 

X4 - zadržené zisky/aktiva celkem 

X5 - čistý pracovní kapitál/aktiva celkem 

 

Interpretace hodnoty „Z“ faktoru 

Z faktor > 2,99  můžeme předpovídat uspokojivou finanční situaci 

1,8 < Z faktor > 2,99  „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

Z faktor < 1,8  firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

 

Pro tento typ firmy altmanův index není podstatný. (4)
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2.8 Investiční rozhodování 

 
Na začátku této kapitoly bych chtěla objasnit co to vlastně investice je. V nejobecnějším 

pohledu ji chápeme jako proces, kdy dnes vydáváme kapitál, abychom získali více 

v budoucnosti. Jde o to, že vydáme konkrétní částku dnes s očekáváním nejistých 

příjmů v budoucnosti. 

Jak jsem se již jednou zmínila, pokud investujeme do stálých aktiv,musí se sestavit tzv. 

podnikatelský záměr. Podnik má obvykle více variant, z nichž musí vybrat pro něj tu 

nejvýhodnější  

 

Každá investice je kapitálovým výdajem a musí tudíž zajišťovat návratnost vložených 

peněžních prostředků. Pomocníkem pro hodnocení návratnosti vložených finančních 

prostředků slouží finanční kritéria efektivnosti investičních projektů.a ta se koná pomocí 

následujících ukazatelů: (9)

 

a) přehled o peněžních tocích (cash flow – CF) 

b) vnitřní výnosové procento  

c) doba návratnosti investic 

d) index ziskovosti investic  

e) čistá současná hodnota 

 

a) přehled o peněžních tocích (cash flow – CF) 

V českém překladu by se mohlo říci, že to znamená tok peněz. Jde o skutečný pohyb 

peněžních prostředků podniku za určité období v souvislosti s jeho činností. Je 

východiskem pro řízení likvidity podniku, protože nám ukazuje rozdíl mezi pohybem 

hmotných prostředků a jejich peněžním vyjádřením, jejich časový nesoulad. 

dělení: - brutto CF (hrubé), celkové CF 

           - netto CF (čisté), peněžní tok z provozní činnosti 

Rozdíl mezi cash flow a ziskem 

Cash flow - stav konta (kolik máme peněz) 

Zisk - kladný hospodářský výsledek, který může být vázaný v pohledávkách 
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Jestliže má firma zisk, a nedokáže zinkasovat své pohledávky, tak je na tom hůře, než 

kdyby zisk neměla  

  zisk (horší platební podmínky (platit daně) 

- plánování cash flow - krátkodobé  tzv. platební kalendář (měsíc, týden) 

                                  - dlouhodobé (na rok a více) 

    

b) vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return – IRR) 

Kromě výše uvedených kriterií pro hodnocení investičních projektů patří také vnitřní 

výnosové procento. Je zakotvena na koncepci současné hodnoty. Spočívá v nalezení 

diskontní míry, při které současná hodnota očekávaných výnosů z investice se rovná 

současné hodnotě výdajů na investice: 

 
SHCF = IN, což lze psát i takto SHCF - IN = 0 
 
Neexistuje způsob jak určit hledané diskontní procento. Užívá se pokus omyl. 
 

c) doba návratnost investic (Playback Period – PP) 

Doba návratnosti představuje počet let, za který se kapitálový výdaj splatí peněžními 

příjmy z investic. Investice, která vykazuje kratší dobu úhrady je považována za 

příznivější, neboť zvyšuje reálné dosažení očekávané výnosnosti, tj. likviditu a současně 

zvyšuje bezpečnost investice.  

 

Jestliže by se investor rozhodoval pouze na základě ukazatele doby návratnosti bez 

ohledu na životnost projektu, mohlo by docházet k tomu, že by upřednostňoval 

krátkodobé projekty před dlouhodobými a to i za cenu že by nebyli tak ziskové. 

 
   náklady na investici 
Doba návratnosti = 
   roční cash flow 
 
 
Nedostatky doby návratnosti 

 nebere v úvahu časovou hodnotu peněz 
 nebere v úvahu peněžní příjmy, které nastanou po době návratnosti 
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d) index ziskovosti investic (Profitability Index- PI) 

je definován jako poměr diskontovaných příjmů a diskontovaných investičních výdajů. 

 

e) čistá současná hodnota ( Net Prezent Value – NPV) 

je základem všech dynamických metod, která je nejvíce používanější z důvodu nejvíce 

srozumitelného výsledku a vykazuje jasná hodnotící kritéria. Čistá současná hodnota 

neboli NPV nám vyjadřuje rozdíl mezi současnou hodnotou příjmů investice                       

a současnou hodnotou výdajů. Určuje, kolik peněz nad investovanou částkou dostane 

investor navíc. Z toho plyne, že čím větší hodnota tím vyšší je tržní hodnota firmy. 

 

Můžeme ji vyjádřit následně: 

 
ČSHI = SHCF - IN 
 
ČSHI  - čistá současná hodnota investice 
SHCF - současná hodnota cash flow 
IN - náklady na investice 
 

Tento vztah je možné použít pouze za podmínky, jestli že je investiční výdaj uskutečněn 

v době pořízení investice. Pokud by investiční výdaj nebyl jednorázový a vznikal by 

postupně v průběhu provozu investice, je třeba diskontovat investiční výdaje, které 

vzniknou v dalších letech. 

 

Jako každý z výše uvedených metod, i čistá současná hodnota má své nedostatky, což je 

i vysoká závislost na diskontní sazbě, která je obtížně stanovitelná. Čím vyšší sazba se 

použije, tím se dosáhne nižších hodnot. A přesto je tato metoda považována v současné 

době na nejvhodnější přístup pro ekonomické vyhodnocení investičních projektů. 

Respektuje faktor čas, bere v úvahu příjmy po celou dobu životnosti projektu a za efekt 

považuje celkový peněžní příjem nikoliv účetní zisk.(9)
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2.9 Finanční management 

 

Finanční plánování je součástí řízení managementu. Určuje cíle a cesty k dosažení 

maximální tržní hodnoty podniku. Kromě výše uvedené funkce má i funkci včasného 

varování, musí předvídat možné finanční situace dříve než nastanou. 

 

Finanční plánování také zahrnuje rozhodování o : 

-způsobu financování (získávání kapitálu) 

- investování kapitálu do výnosného majetku 

- peněžním hospodaření 

 

Finanční plán vychází v požadovaného růstu tržní hodnoty podniku a z hodnocení 

investovaného kapitálu, z dosavadního vývoje, z dosažené úrovně podniku hodnocené 

finanční analýzo, z prognózovaného vývoje prodeje. 

 

 

Finanční plán: 

- sleduje strategické a taktické finanční cíle podniku 

- prověřuje proveditelnost, úspěšnost a efektivnost ostatních dílčích částí plánů 

- vzniká ve vzájemné spolupráci manažerů 

 

V této práci je zohledněno především střednědobé plánování, které se plánuje na 3 až 5 

let. Předvídání potřeby finančních zdrojů na několik let je nezbytnou součástí 

finančního plánování. (6)
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3 Analýza problému a současné situace 

 
Tato část mé diplomové práce je zaměřena především na představení společnosti             

a jejího investičního záměru. Dále zhodnocení finanční situace na základě finanční 

analýzy a v neposlední řadě je mým úkolem vybrat firmě nejoptimálnější                       

a nejvýhodnější variantu pro její investici.  

 

3.1 SPOLEČNOST SEMTECH S.R.O. 

 

Cílem investiční politiky podniku je příprava, výběr a realizace bytového domu a jeho 

variant, které by přinesli růst tržní hodnoty. K růstu tržní hodnoty mohou přispět jen 

takové projekty, jejichž čistá současná hodnota je pozitivní.  

 

Společnost SEMTECH s.r.o. se rozhodla koupit pozemek, vytvořit projekt na realizaci 

bytového domu a následně tento bytový dům prodat či částečně prodat a částečně 

pronajmout a nebo celý objekt pronajmout.  

 

Představa je taková, že by se mělo o bytový dům, který bude mít 3 nadzemní podlaží. 

V přízemí budou nebytové prostory a na každém patře byty a rozloze cca 56m2                

a 34m2. Celkem bude 9 bytů. Před bytovým domem bude vytvořeno parkoviště pro 

majitele bytů. Investor se rozhodl pro lokalitu  Brno. Jednalo by se o byty se 

standardním vnitřním zařízením. Okna budou v celém domě plastová. Dům bude bez 

výtahu. Na každém patře, jak jsem se již zmínila budou 3 byty, a to dva byty 2+kk                 

o rozloze 56 m2 a jeden byt na ploše 34m2 tj. 1+kk. Vlastní zdroje, která bude chtít 

firma použít činí cca 10 000 000,- Kč a na zbývající část si vyřídila developerský úvěr. 

 

 

 

 

 

3.1.1 Základní informace o společnosti SEMTECH s.r.o. 
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Obchodní jméno:  SEMTECH, spol. s r. o. 

sídlo :   Zahradnická 6, 603 00 Brno 

E-mail:  semtech@iol.cz  

IČ :   607 29 341 

DIČ :   CZ607 29 341 

 

Společníci :  JUDr. Aleš Říha - jednatel  

   Ing. Jaroslav Šebesta - jednatel                                

Podnikání:  Projektová činnost v investiční výstavbě 

   Provádění inženýrských a průmyslových staveb  

   Realitní činnost 

 

Společnost má bohaté zkušenosti jak s projekcí a inženýringem, tak i s výstavbou.             

A z těchto zkušeností se bude vycházet. Společnosti se v posledních letech velmi dobře 

dařilo, a v současnosti má volný peněžní kapitál. Společnost se chce být developerem             

a investovat částku ve výši cca 10 000 000,- Kč.  

S podobnou investicí má firma již zkušenosti. Před 6 lety provedla výstavbu nebytového 

domu. 

 

Než se investor rozhodne, že se pustí do realizace takového projektu, je zapotřebí 

důkladně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu 

pomocí SWOT analýzy a také důkladně zpracovat finanční analýzu společnosti. Je to 

součástí strategického plánování společnosti. 

 

 

 

 

3.2 SWOT analýza společnosti 

SWOT analýza je metoda, která se užívá především v marketingu. Pomocí této analýzy 

je možno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, 
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příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats), které jsou spojené s určitým 

projektem, typem podnikání, opatřením, politikou apod. S její pomocí je možné 

komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Je 

součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. 

 

Silné stránky v této části kapitoly by měla společnost maximalizovat a rozšiřovat. 

Naopak slabé stránky by měla koncepčně řešit. Příležitosti se musí firma snažit 

maximalizovat a realizovat. Ohrožení neboli hrozby, které mohou firmě připravit 

různé problémy je nutné neustále eliminovat a monitorovat 

 

 

Interní faktory 
Silné stránky S Slabé stránky W 

péče o zaměstnance webové stránky 
pracovní prostředí certifikace ISO 
kvalifikace personálu inovace 
přátelské vztahy s dodavateli znalost cizích jazyků 
přátelské vztahy se zákazníky úroveň marketingové komunikace 
loajalita zaměstnanců žádný informační systém 
kreativita společnosti  omezená schopnost konkurovat 
schopnost investovat   

Externí faktory 
Příležitosti O Hrozby T 

zvýšení účinnosti propagace vysoké riziko nové konkurence 
zavedení ISO norem konkurence větších firem 
posílení marketingu a reklamy růst cen nákladů 
inovace informačního systému měnící se potřeby investorů 
schopnost získat nové investory neustále se inovující technologie 

    
    
    

 
Tabulka č. 1: SWOT analýza – vlastní zpracování 
 

 

3.3 Finanční analýza společnosti 

 

Pro finanční analýzu mohou být informace o společnosti obecně rozděleny na: 
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finanční informace – účetní výkazy, výroční zprávy, vnitropodnikové výkazy, 

předpovědi finančních analytiků a vedení podniku, hospodářské zprávy medií 

kvantifikované nefinanční informace – firemní statistiky, poptávky, zaměstnanci, interní 

směrnice 

nekvalifikované informace – zprávy vedoucích pracovníků, ředitelů a auditorů, 

komentáře manažerů, odborného tisku, osobní kontakty, nezávislá hodnocení 

odhady analytiků různých společnosti 

 

Postup pro finanční analýzu 

K postupu pro zpracování finanční analýzy se v současnosti používají dvě skupiny 

metod a to, metody elementární a metody vyšší. Obě tyto metody jsou založeny na 

základních aritmetických operacích s ukazateli, tzn. že vystačíme s elementární 

matematikou a procentním počtem. V mnoha případech tato analýza plně postačuje a 

v praxi je značně rozšířená.  

 

Společnost zpracovává tyto typy, a protože jsou velice rozsáhlé pro řešení mé 

problematiky jsem vybrala jen některé z nich, které jsou označeny tučnými písmeny. 

horizontální analýza (analýza trendů) – viz. Příloha č. 3 

vertikální analýza (procentní rozbor) – viz. Příloha č. 4 

analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

-analýza fondů finančních prostředků 

- analýza cash flow 

- analýza tržeb, nákladů a zisku 

Analýza poměrových ukazatelů 

analýza ukazatelů likvidity  

analýza ukazatelů zadluženosti 

analýza ukazatelů aktivity 

analýza ukazatelů rentability 

analýzy ukazatelů kapitálového trhu 

 - Analýza soustav ukazatelů 

 - Pyramidové rozklady 

- bonitní a bankrotní modely 
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Každá z výše uvedených metod finanční analýzy však sama neudává absolutně 

nejlepší, či absolutně nejhorší výsledky, proto je přinejmenším logické využívat 

kombinaci těchto jednotlivých metod.  

 

3.4 Finanční situace za poslední tři roky : 

 
Investicemi se ovlivňují provozní výsledky hospodaření a to velmi citelně a na několik 

let dopředu (zisk, rentabilita, likvidita,) a to vše dopadá na tržní hodnotu firmy tzv. 

čistou současnou hodnotu firmy. 

V současnosti společnost na základě ukazatelů jako je likvidita, rentabilita, ukazatele 

zadluženosti atd. vykazuje výborné hospodaření firmy. Níže jsou její výsledky                      

za poslední tři roky: 

 

3.4.1 Ukazatele likvidity 
 
Ukazatele likvidity       

    

  2006 2007 2008 

Oběžná aktiva 39 965 41 348 45 831 

Zásoby 16 171 15 745 17 200 

Krátkodobé závazky 18 264 18 163 18 623 

Peníze 56 37 317 

Účty v bankách 8 048 15 843 20 932 

    

  2006 2007 2008 

běžná likvidita  2,19 2,28 2,46 

pohotová likvidita 1,30 1,41 1,54 

okamžitá likvidita 0,44 0,87 1,14 

 
Tabulka č. 2: ukazatele likvidity – zdroj příloha č. 1 
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Graf č. 1 – ukazatele likvidity –vlastní zpracování dle tabulky č. 2 

 

 

Běžná likvidita nám ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. 

Znamená to, kolikrát je společnost schopna uspokojit své věřitele, kdyby proměnila 

veškerá svá oběžná aktiva v daném okamžiku v hotovost. Jako doporučená hodnota je 

uváděna 2,00. Společnost SEMTECH s.r.o., vykazuje hodnotu o něco větší než 2,00 

tudíž likvidita společnosti by se dala hodnotit velmi kladně. 

 

Hodnota ukazatele pohotové likvidity se téměř rovná doporučeným hodnotám. 

Optimální interval 1,2- 1,6. Velmi důležité je to, že uvedené hodnoty jsou vyšší než 

1,00 což znamená, že společnost je schopna uhradit své krátkodobé závazky . 

 

Okamžitá likvidita – nejpřesněji charakterizuje krátkodobou platební schopnost 

podniku. Optimální interval je 0,2- 0,5. V tomto případě také platí čím vyšší hodnota 

tím je hodnocení společnosti kladnější. I v této likviditě má společnost výborné 

hodnocení. 

 

Ukazatele likvidity jsou ve fázi rozhodování o investici velmi důležité. Firma má volné 

prostředky které může použít na investici např. do tohoto projektu a nemusí si brát úvěr 

na celou částku projektu. 
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3.4.2 Ukazatele zadluženosti 
 
Ukazatele zadluženosti       
    
  2006 2007 2008 
Cizí zdroje 54 189 51 668 47 517 
Rezervy 8 022 6 741 9 972 
Vlastní kapitál 13 554 15 928 19 189 
Aktiva celkem 67 743 67 596 66 706 
Finanční majetek 8 104 15 880 21 249 
EBIT 993 2 783 -2 531 
nákladové úroky 1 885 1 875 1 347 
    
  2007 2008 2009 
celková zadluženost 4,00 3,24 2,48 
úrokové krytí 0,00 1,48 -1,88 

 
Tabulka č. 3. ukazatele zadluženosti – zdroj příloha č.1, příloha č. 3 
 

 

Výše uvedená tabulka měří rozsah, v jakém je firma financována cizími zdroji a jejich 

schopnost pokrýt své dlužné závazky. Za pozitivní je považován výsledek nižší než 

50%. Dle výše uvedené tabulky míra zadluženosti v roce 2006 a 2007 je optimální, a jak 

je vidět v roce 2008 klesla i pod 50%. Dalším ukazatelem  je vlastní kapitál, u kterého je 

za dobrý stav považována hodnota nižší než 70%. Opět společnost splňuje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 Ukazatele aktivity 
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Tabulka č. 3 znázorňuje, zda je velikost jednotlivých druhů aktivit v rozvaze v poměru 

k současným nebo budoucím hospodářským aktivitám společnosti přiměřená. Když má 

firma příliš málo aktiv, je jeho úrokové zatížení příliš velké a zisk je stlačován 

úrokovým břemenem. 

 
 
Ukazatele aktivity       
    
  2006 2007 2008 
Aktiva celkem 67 743 67 596 66 706 
Tržby za prodej zboží 43 0 0 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 54 799 51 993 46 425 
Stálá aktiva 27 355 24 861 20 137 
Zásoby 16 171 15 745 17 200 
Pohledávky z obchodního styku 14 298 9 281 7 315 
Závazky z obchodního styku 13 079 12 174 13 447 
Náklady na prodané zboží 43 0 0 
Výkonová spotřeba 38 310 38 006 35 246 
    
  2006 2007 2008 
doba obratu pohledávek 93,8565 64,2617 56,7237 
doba obratu zásob 106,1515 109,0185 133,3764 

 
Tabulka č. 4  ukazatele aktivity – zdroj příloha č. 1, příloha č. 3 
 
 
Doba obratu pohledávek –tento ukazatel vyjadřuje průměrnou dobu po kterou firmě její 

odběratelé zůstávají dlužni, tedy průměrní počet dnů, který uplyne mezi prodejem a 

splatností a přijetím peněz. Jak je vidět z tabulky společnost by měla v tomto bodě být 

razantnější ke svým odběratelům. 

 

Doba obratu zásob – tento ukazatel nám umožňuje odhadnout časový úsek vyjádřený 

ve dnech, po dobu kterého jsou zásoby vázány v podnikání, tzn. určuje průměrný 

časový interval, který zásoby stráví ve firmě do doby jejich spotřeby. Udržování 

vyššího než zbytečně nutného stavu zásob vyvolává vyšší náklady spojené se 

skladováním a je v podstatě plýtváním finančními prostředky, které jsou v zásobách 

umrtveny a musí být proto doplňovány cizími zdroji. Za velmi příznivou hodnotu tohoto 

ukazatele je považováno časové období 30 dnů. V tomto případě udržuje společnost 

zásoby zbytečně dlouho. Tento ukazatel by měla jednoznačně zlepšit 
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3.4.4 Ukazatele rentability 

 

Analýza rentability je měřítkem schopnosti společnosti vytvářet nové zdroje                       

a dosahovat zisku. Obecně je definovaná jako poměr čistého zisku a vloženého kapitálu. 

 
 
Ukazatele rentability       
    
  2006 2007 2008 
Vlastní kapitál 13 554 15 928 19 189 
Cizí zdroje 54 189 51 668 47 517 
Aktiva celkem 67 743 67 596 66 706 
Tržby za prodej zboží 43 0 0 
Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 54 799 51 993 46 425 
Výsledek hospodaření před zdaněním 1 135 2 445 3 298 
Nákladové úroky 1 885 1 875 1 347 
Výsledek hospodaření za účetní období 1 107 2 414 3 236 
    
  2006 2007 2008 
ROA (celkových aktiv) 0,02 0,04 0,04851 
ROE (vlastního kapitálu) 0,08 0,15 0,16864 
ROS (tržeb) 0,02 0,05 0,06970 

 
Tabulka č.5 ukazatele rentability – zdroj příloha č.1, příloha č. 3 
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Graf č. 2 ukazatele rentability  - vlastní zpracování  dle tabulky č. 5 

 

 

Rentabilita celkových aktiv (ROA) – hodnotí reprodukci veškerého kapitálu vloženého 

do podniku bez ohledu na jeho původ. Tento ukazatel se někdy počítá také na základě 

zisku před zdaněním (EBIT). Dle výše uvedené tabulky i grafu vidíme, že jeho hodnoty 

jsou rostoucí, tudíž jej můžeme hodnotit kladně. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) – informuje o efektivnosti reprodukce kapitálu 

vloženého vlastníkem společnosti.Během posledních třech let, velmi rychle vzrostl. 

 

Ziskovost tržeb (ROS)– v zahraničí se za dobrou úroveň ziskovosti tržeb na bázi zisku 

před zdaněním považuje velikost ROS od 0,02- 0,06. U menších společností je 

zpravidla velikost ukazatele vyšší. A přesně tuto danou hodnotu investor splňuje 
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3.5 Popis a předběžné náklady developerského projektu 

 

Představa společnosti je taková, že by se mělo jednat o bytový dům, který bude mít       

3 nadzemní podlaží. V přízemí budou nebytové prostory a v každém nadzemním 

podlaží byty o velikosti 2+kk cca 56m2 a 1+ kk 34m2. Celkem to bude 9 bytů. Před 

bytovým domem bude vytvořeno parkoviště pro majitele bytů. Firma se rozhodla pro 

lokalitu v Brně. Suterénu bude umístěno příslušenství bytů jako jsou sklepní kóje, 

kočárkárny, sušárna a kotelna. Jednalo by se o byty se standardním vnitřním zařízením. 

Okna budou v celém domě plastová. V posledním podlaží budou terasy řešené 

v kombinaci s extenzivní zelení – pochozí dlažba. Dům bude bez výtahu.  

 

Jak jsem se již zmínila projekt rezidenčního bydlení vznikne v Brně- Líšeň. Tato 

lokalita je vyhledávána především pro svoji výbornou polohu, která umožňuje spojení 

s přírodou a při tom velmi dobrou dopravní dostupnost a to jak individuální dopravou 

tak i prostředky MHD. 

 

 

3.5.1 Předběžná kalkulace nákladů 

 

Zpracovala jsem na základě odborných konzultací předběžné kalkulace na výstavbu 

výše uvedeného domu. Jsou zde zohledněny úspory, které firma získá díky zpracování 

projektů a inženýringu ve vlastní režii a také část stavebních prací, která je schopna si 

obstarat sama.  

 

1. Stavba domu       14 076 070,- Kč 

2. Přípojka inženýrských sítí   

elektro, voda, kanalizace, plyn, slaboproud         800 000,- Kč 

3. úprava pozemku             200 000,- Kč 

4. průzkumy, zaměření              70 000,- Kč 

5. projekt, inženýrská činnost          419 930,- Kč 

6. cena pozemku         2 254 000,- Kč 

Předběžné náklady na výstavbu bytového domu   17 820 000,- Kč 
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Projekty a inženýrská činnost bude ještě přesně vykalkulována dle předběžného 

harmonogramu prací.  

 

Dle uvedených finančních ukazatelů viz. bod 3.4. si společnost stojí velice příznivě a je 

schopna investovat vlastní zdroje ve výši 10 000 000,- Kč do investičního projektu.  

 

Bude zapotřebí, aby si společnost vzala developerský úvěr ve výši 7 820 000,- Kč 

 

3.6 Vizualizace bytového domu 

 
 

 
Obrázek č. 1- vizualizace bytového domu-zdroj internet www.sreality.cz
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3.7 Zajištění pozemku 

 

Pověřili jsme realitní kancelář, pro výběr adekvátního pozemku pro náš účel. Během 

několika měsíců se podařilo najít pozemek, který by byl odpovídající pro náš projekt. A 

i cena byla přijatelná. Pozemek se nachází v lokalitě Brno Líšeň s následujícím 

popisem:  

Lokalita:   Brno Líšeň   

Cena:   1 000Kč/ m2 

celková plocha: 2 254 m2 

 

Popis: pozemek, který je součástí masivního celku „u kostelíčka“ v Brně- Líšni. 

Celková plocha pozemku je 2254 m2 s šířkou 35 m ze strany silnice. Pozemek je z části 

veden jako stavební parcela. V blízké budoucnosti se očekává zahrnutí pozemkového 

celku do územního plánu města Brna jako stavební. pozemky. Pozemek je vhodný jako 

budoucí investice, na které lze vydělat až 3 násobek, nebo pro developera, jako součástí 

parcel pro budoucí rozsáhlou výstavbu. Momentálně jsou tyto pozemky využívány pro 

zemědělské účely. IS jsou cca. 50 m vzdálené od hranice parcely. Tato mimořádná 

nabídka je vhodná především pro developery. 
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Obrázek č. 2- vizualizace bytového domu-zdroj internet www.sreality.cz

 

Než se koupí tento pozemek je zapotřebí nejdříve ověřit, zda je pozemek pro výstavbu 

bytového domu vhodný, a zda lze na něm vůbec stavět. Toto je možné zjistit na 

městském úřadu v Brně nahlédnutím do územního nebo regulačního plánu. Územní 

plán je dokument územního plánování, ve kterém se stanoví funkční využití všech ploch 

necelém územní obce a základní prostorové uspořádání zástavby na těchto plochách. 

Dále je také zapotřebí oslovit správce inženýrských sítí, abychom zjistili, zda námi 

vybraným pozemkem nevedou potrubí, kabely a jiná podzemní zařízení a za jakých 

podmínek je možné následné připojení na technickou infrastrukturu. Na stavebním 

úřadu je důležité si vyžádat tzv. územně plánovací informaci. Ta platí jeden rok od 

jejího vydání a obsahuje veškeré potřebné informace o podmínkách výstavby našeho 
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bytového domu. Tyto informace je dobré si ještě prověřit také z katastru nemovitostí 

(vlastnické právo, výměra pozemku, případná omezení vlastnických práv, apod.).  Dále 

je nutné prověřit informace o dostupnosti pozemku z hlediska dopravní vzdálenosti je 

velmi významná.  

 

Dostupnost pozemku v pravém smyslu slova znamená, abychom se k pozemku               

v případě nepříznivých klimatických podmínek dostali alespoň pěšky. Potřeba odklízení 

sněhu může být rovněž poměrně nákladná nebo časově náročná.   

 

Tento pozemek odpovídá představám společnosti, takže jej koupí z vlastních 

prostředků a to za cenu 2 254 000,- Kč 

 

3.6 Průběh projekčních prací 

 

Společnost bude jak developrem tak i projektantem. Firma si vypracuje předběžnou 

projektovou dokumentaci. Účastníky územního řízení jsou i vlastníci sousedních 

nemovitostí či vlastníci nemovitosti, kteří by mohli být budoucí stavbou dotčení. Dále 

pro získání územního rozhodnutí bude zapotřebí, aby se k projektu vyjádřili následující 

státní orgány jako jsou KHS (krajská hygienická stanice), HPS (hasičský požární sbor), 

správci sítí, majitelé sousedních pozemků, alternativně odbor památkové péče, 

alternativně povodí Moravy, odbor životního prostředí a samozřejmě příslušný stavební 

úřad. 

 

Dále oddělení, které se zabývá inženýringem zajistí stavební povolení. Investor musí 

uzavřít dodavatelskou smlouvu na dodávku stavby. Dodavatele může zajistit na základě 

výběrového řízení a vypracují cenové nabídky. Proběhne výběrové řízení a developer 

vybere dodavatele ve spolupráci s projektantem. Ve chvíli, kdy začne realizace, je nutné 

zajistit stavební dozor což bude v tuto chvíli náš stavbyvedoucí a náš projektant bude 

dělat autorský dozor. 
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4 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhu řešení 

 

4.1 Časový harmonogram prací: 

 

Projekt pro územní řízení    2 měsíce 

Inženýring     2 měsíce 

Projekt pro stavební povolení  3 měsíce 

Schválení + stavební povolení   2 měsíce 

Realizační projekt    2 měsíce 

Výstavba bytového domu   10 měsíců 

 

Celková doba je cca 21 měsíců.  

 

4.2 Realizace projektu v jednotlivých letech 

 
V roce 2008 se ve společnosti zrodil developerský projekt. Během roku se provedla 

ekonomicko- finanční analýza. Po vyhodnocení těchto studií bylo rozhodnuto                       

o realizaci projektu. Začátkem roku 2009 se povedlo realitní kanceláři nalézt vyhovující 

pozemek. Po úspěšném vyjednávání se začalo pracovat na technické dokumentaci. Níže 

jsou uvedeny základní ekonomické informace o projektu. Doba návratnosti se 

předpokládá 5 let. Předpokládané dokončení výstavby konec roku 2010. Předpokládám 

tedy že v lednu v roce 2011 bude kapacita bytového domu naplněna. 

 

Jak jsem se již zmínila, na tento projekt bude zapotřebí, aby si společnost vzala úvěr. 

Zrealizovalo se několik jednání v bankovních institucích. Bohužel výsledky návštěv 

nebyly uspokojivé. Hospodářská krize se v bankovním sektoru projevila značnou 

nedůvěrou k jakékoliv výstavbě.  

 

Vzhledem k této situaci, se společnost obrátila na pobočku Komerční banky u které je 

veden běžný účet již od počátku existence firmy. Tato bankovní instituce již několikrát 
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poskytla společnosti jak krátkodobé, tak i střednědobé úvěry. Tudíž byl předpoklad, že 

investor by mohl mít dobré hodnocení při žádosti o úvěr. Požádalo se tedy o předběžné 

informace o dlouhodobém úvěru a zároveň se jí předaly veškeré účetní výkazy jako je 

výkaz zisku a ztrát, rozvaha a daňová přiznání za poslední 3 roky. 

 

Úvěr, vzhledem k výsledkům společnosti, byl velice rychle vykalkulován a přislíben,          

a to i s výhodnou úrokovou sazbou a pětiletou fixací. Smlouva také umožňuje změnit 

v budoucnu fixační období. Komerční banka doporučila dobu splatnosti 12 let.  

 

 

4.2.1 Parametry úvěru pro společnost SEMTECH s.r.o.: 

 

Výše úrokové sazby je individuální, vychází z ohodnocení klienta, celkové částky 

úvěru, doby trvání úvěru, tudíž může být pohybliví 1M PRIBOR + 3,30% p.a. aktuální 

hodnota k 15.2. 2009 1M PRIBOR = 2,25% nebo pevná sazba fixace na 5 let s úrokem 

5,70% 

 

Rozpětí úrokové sazby orientačně od 5,50% p.a. do 6,80% p.a. 

 

Níže uvedená tabulka nás informuje o základních parametrech úvěru 
 
Výše úvěru     7 820 000,- Kč 

Maximální splatnost    12 let 

Sazba       6% 
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Konstantní anuitní splátky 
     
Období Splátka Úrok Úmor Zůstatek 

0       7 820 000,00 Kč 
1 716 937,54 Kč 117 300,00 Kč 599 637,54 Kč 7 220 362,46 Kč 
2 716 937,54 Kč 108 305,44 Kč 608 632,11 Kč 6 611 730,35 Kč 
3 716 937,54 Kč 99 175,96 Kč 617 761,59 Kč 5 993 968,76 Kč 
4 716 937,54 Kč 89 909,53 Kč 627 028,01 Kč 5 366 940,75 Kč 
5 716 937,54 Kč 80 504,11 Kč 636 433,43 Kč 4 730 507,31 Kč 
6 716 937,54 Kč 70 957,61 Kč 645 979,93 Kč 4 084 527,38 Kč 
7 716 937,54 Kč 61 267,91 Kč 655 669,63 Kč 3 428 857,74 Kč 
8 716 937,54 Kč 51 432,87 Kč 665 504,68 Kč 2 763 353,06 Kč 
9 716 937,54 Kč 41 450,30 Kč 675 487,25 Kč 2 087 865,82 Kč 

10 716 937,54 Kč 31 317,99 Kč 685 619,56 Kč 1 402 246,26 Kč 
11 716 937,54 Kč 21 033,69 Kč 695 903,85 Kč 706 342,41 Kč 
12 716 937,54 Kč 10 595,14 Kč 706 342,41 Kč 0,00 Kč 

Celkem 8 603 250,53 Kč 783 250,53 Kč 7 820 000,00 Kč   
     
     

 
Tabulka č. 6  konstantní anutitní splátky - zdroj Komerční banka 

 
 

 
 
 

Konstantní úmor 
     
Období Splátka Úrok Úmor Zůstatek 

0       7 820 000,00 Kč 
1 768 966,67 Kč 117 300,00 Kč 651 666,67 Kč 7 168 333,33 Kč 
2 759 191,67 Kč 107 525,00 Kč 651 666,67 Kč 6 516 666,67 Kč 
3 749 416,67 Kč 97 750,00 Kč 651 666,67 Kč 5 865 000,00 Kč 
4 739 641,67 Kč 87 975,00 Kč 651 666,67 Kč 5 213 333,33 Kč 
5 729 866,67 Kč 78 200,00 Kč 651 666,67 Kč 4 561 666,67 Kč 
6 720 091,67 Kč 68 425,00 Kč 651 666,67 Kč 3 910 000,00 Kč 
7 710 316,67 Kč 58 650,00 Kč 651 666,67 Kč 3 258 333,33 Kč 
8 700 541,67 Kč 48 875,00 Kč 651 666,67 Kč 2 606 666,67 Kč 
9 690 766,67 Kč 39 100,00 Kč 651 666,67 Kč 1 955 000,00 Kč 
10 680 991,67 Kč 29 325,00 Kč 651 666,67 Kč 1 303 333,33 Kč 
11 671 216,67 Kč 19 550,00 Kč 651 666,67 Kč 651 666,67 Kč 
12 661 441,67 Kč 9 775,00 Kč 651 666,67 Kč 0,00 Kč 

Celkem 8 582 450,00 Kč 762 450,00 Kč 7 820 000,00 Kč   
 
Tabulka č. 7  konstantní úmor -  zdroj Komerční banka 
 

Dle výše uvedených tabulek pro nás bude výhodnější použít konstantní úmor na 

kterém ušetříme 20 800,- Kč. 
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Pokud se firma rozhodne investovat tj. realizovat investiční projekt, má obvykle 

možnost výběru z několika variant. Jednotlivé alternativy se liší v různých technických 

a technologických parametrech. Bohužel tyto parametry nestačí, protože pro hodnocení 

investice jsou rozhodující finanční veličiny jako jsou náklady a výnosy.(resp. cash 

flow). Každá investice je kapitálovým výdajem a měla by tudíž zajišťovat návratnost 

vložených peněžních prostředků.  

 

Dalším rozhodujícím faktorem pro výběr optimální investice je likvidita a také riziko. 

Každý investor se při realizaci investice snaží dosáhnout co nejvyššího výnosu s co 

nejmenším rizikem a při nejvyšší možné likviditě – ve skutečnosti to ovšem takto 

nefunguje. Obvykle pro dosažení maximálního výnosu je zapotřebí přijmout vyšší 

riziko snížit likviditu na minimum.  

 

Pro společnost jsou navrženy tři různé možnosti investice, které chci společnosti 

přednést a následně jednu z možností dle mého názoru a samozřejmě na základě 

výpočtů doporučit. 

 

Jedná se o tyto varianty: 

 

1. prodej celého objektu – porovnání cen u jednotlivých variant - pesimistická, 

optimistická a optimální 

 

2. Pronájem celého objektu na 5 let -  předpoklad plné obsazenosti bytového domu je 

od ledna 2011. Zisk bude vykalkulován do roku 2015 

 

3. Prodej části objektu – prodej bytové jednotky a pronájem nebytových prostor. 

V tomto případě je opět důležité zohlednit prodej bytů před hospodářskou krizí a době 

hospodářské krize. Předpokladem je, že v roce 2015 ekonomika v ČR bude již částečně 

stabilizovaná. Samozřejmě jsou to jen odhady významných ekonomů. 

 

V každé z variant bude vyhodnocena výsledná návratnost prostředků vložených 

investorem. Jako hranici pro výběr nejoptimálnější varianty je považováno 20% p.a. Pro 
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úplnost bych dodala, že před hospodářskou krizí bylo obvyklé, že některé developerské 

společnosti považovaly projekt za úspěšný pokud kapitalizační míra projektu byla vyšší 

než 30%. Opět v tuto chvíli to již neplatí.  

 

 

4.3 Varianta I. – prodej celé nemovitosti 

 

Zjistit cenu nemovitosti je vždy obtížné vzhledem ke specifičnosti trhu nemovitostí. 

Tržní hodnota, jež je na fungujícím trhu základem tržní ceny, přitom nemusí odpovídat 

užitné hodnotě, a také normativní systémy stanovení ceny, které jsou účelově vytvářeny 

např. pro zdanění a mohou plnit funkci, pro kterou byly vytvořeny aniž by byl výsledek 

totožný s cenami, které jsou skutečně dosahované na trhu. Nemovitosti lze oceňovat 

jako celek nebo lze ocenit budovu a pozemek samostatně. V mé práci jsem vytvořila 

odhady pomocí programu Delta –nem., který je poslední z řady programů pro 

oceňování nemovitostí, které byly vyvíjeny v posledních deseti letech. Oceňování se 

provádí na základě kombinace nákladového a výnosového způsobu.  

 

Při prodeji nemovitostí hraje důležitou roli kapitalizační míra (sazba) za kterou investoři 

a developeři uskutečňují obchody s nemovitostmi. Tato sazba je poměrem ročního 

nájemného a ceny nemovitostí. Vyjadřuje tedy aktuální výnos z investice. 

 

 

Rok 2011 

 
 
Celková hodnota investice       17 820 000,00 Kč 

Vlastní kapitál     10 000 000,00 Kč  

zdroje krytí developerský úvěr       7 820 000,00 Kč  

 
Tabulka č. 8 přehled financování investice – zdroj – viz. Bod 3.5.1. 
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Varianta pesimistická - vzhledem k současné situaci, která vypovídá o totálním 

zastavení prodeje nemovitostí a to z důvodu hospodářské krize, je možné počítat s tím, 

že v roce 2011 se začne situace pomale stabilizovat a prodej bytového domu budeme 

moci prodat v propočtu kolem 33 000,- Kč/ m2 a to včetně parkovacího stání. V době 

před hospodářkou krizí by se prodala nemovitost za podstatně vyšší cenu a bez 

parkovacích míst. Cena před hospodářskou krizí byla pohybovala až ve výši 42 000,- 

Kč/m2. Zisk před zdaněním by v tomto případě by činil 1 386 000,-Kč 

 

Tudíž varianta pesimistická pro prodej nemovitosti vychází – 19 206 000,- Kč 

 

Varianta optimistická - u této varianty by se mohlo počítat s tím, že situace na trhu se 

razantně zlepší. Snížení cen bytů se zastaví, banky začnou znovu lépe financovat byty 

pomocí 100% hypoték, zmírní se podmínky pro dosažení hypoték a lidé opět začnou 

toužit po „vlastním“ bydlení. Tím by se celý koloběh hospodářství opět podstatně zvýšil 

a ceny by mírně vzrostly. Na základě konzultací s odborníky jsem se dostala na cenu 

kolem 38 000,- Kč/m2. V tomto případě by zhodnocení objektu mohlo vyrůst až na 

24% tj. 4 296 000,-Kč před zdaněním. 

 

Varianta optimistická v tomto případě činí  - 22 116 000,- Kč 

 

V našem případě se jedná o velkou investici a proto je lepší zůstat realista což tvoří 

Varianta optimální - u této varianty jsem zprůměrňovala variantu optimistickou 

s variantou pesimistickou. Tato varianta vychází na 35 500,- Kč/m2. V tomto případě 

by zhodnocení činilo 16 %.tj 2 841 000,- Kč 

 

S touto variantou budeme počítat i v následujících propočtech  -  20 661 000,- Kč 
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Shrnutí variant v roce 2011 
 
 
rok 2011 pesimistická varianta optimistická varianta optimální varianta 
kč/m2        33 000,00 Kč         38 000,00 Kč         35 500,00 Kč  
cena objektu 19 206 000,00 Kč  22 116 000,00 Kč  20 661 000,00 Kč  
 
Tabulka č. 9 přehled cen u daných variant – zdroj www.sreality.cz 
 
 
 
 
rok 2011 pesimistická optimistická optimální 
výnosy 19 206 000,00 Kč  22 116 000,00 Kč  20 661 000,00 Kč  
náklady       
rovnom. Odpis       
úrok      97 750,00 Kč  97 750,00 Kč  97 750,00 Kč 
zisk před 
zdaněním 19 108 250,00 Kč  22 018 250,00 Kč  20 563 250,00 Kč  
provozní cash flow 19 108 250,00 Kč  22 018 250,00 Kč  20 563 250,00 Kč  
daň           3 821 650,00 Kč   4 403 650,00 Kč    4 112 650,00 Kč  

zisk po zdanění 
         15 286 600,00 
Kč  

         17 614 600,00 
Kč  

      16 450 600,00 
Kč  

 
Tabulka č.10 kalkulace jednotlivých variant – zdroj www.sreality.cz 
 
 

S odpisy v této tabulce se nebude počítat protože předpokládám, že se nemovitost prodá 

ještě v roce 2011.  

 

 

 

Návratnost investice= investice/ provozní cash flow 
 

 17 820 000/ 20 563 250 = 0,87 let 
 
 
 
Čistá současná hodnota= suma provozního cash flow – investice      
 
          20 563 250 - 17 820 000 =       2 743 250,00 Kč  
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4.4 Pronájem celého objektu  

 
Stanovené nájemné jsem opět sestavila pomocí programu Delta.nem. a na základě 

informací získaných z realitní kanceláře. Ve výše uvedené tabulce je pouze stanoveno 

nájemné v prvním roce. Za každý další rok je:,, Pronajímatel oprávněn každoročně 

zvýšit nájemné o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, vyjádřenou přírůstkem průměrného 

ročního indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok, nejméně však o 

3%ročně.“ 

 

Za této situace je velice obtížné odhadnout inflaci, proto jsem v tomto případě zvolila 

optimální variantu a tou je každoroční nárůst nájemného o 3 % ročně za každý 

pronajatý byt a za každý nebytový prostor.  

 

 
specifikace domu     

nebytové  prostory   Kč/ m2/ rok celkem Kč/rok 
přízemí Nebyt. prostor 48 m2  2200/ m2/rok                      105 600,00 Kč 
  Nebyt. prostor 48 m2  2200/m2/rok                      105 600,00 Kč 
  Nebyt. prostor 48 m2  2200/m2/rok                      105 600,00 Kč 

obytné prostory                         316 800,00 Kč 
1 NP 2+ KK 56 m2 2168/m2/ rok                     121 408,00 Kč 
  1 + KK 34 m2 2168/m2/ rok                       73 712,00 Kč 
  2+ KK 56 m2 2168/m2/ rok                     121 408,00 Kč 
2 NP 2 + KK 56 m2 2168/m2/ rok                     121 408,00 Kč 
  1 + KK 34 m2 2168/m2/ rok                       73 712,00 Kč 
  2 + KK 56 m2 2168/m2/ rok                     121 408,00 Kč 
3 NP 2 + KK 56 m2 2168/m2/ rok                     121 408,00 Kč 
  1 + KK 34 m2 2168/m2/ rok                       73 712,00 Kč 
  2 + KK 56 m2 2168/m2/ rok                     121 408,00 Kč 
                        949 584,00 Kč 

 
Tabulka č.11 specifikace nemovitosti – zdroj www.sreality.cz 
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 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 
výnosy z nájmu           
nebytové prostory    316 800,00 Kč     326 304,00 Kč     336 093,12 Kč     346 175,91 Kč     356 561,19 Kč  
byty    949 584,00 Kč     978 071,52 Kč  1 007 413,67 Kč  1 037 636,08 Kč  1 068 765,16 Kč  
A. celkové výnosy z nájmu 1 266 384,00 Kč  1 304 375,52 Kč  1 343 506,79 Kč  1 383 811,99 Kč  1 425 326,35 Kč  
B. Provozní náklady,stav.    329 756,00 Kč     339 648,68 Kč     349 838,14 Kč     360 333,28 Kč     371 143,28 Kč  
úroky z úvěru      97 750,00 Kč     87 975,00 Kč       78 200,00 Kč       68 425,00 Kč       58 650,00 Kč  
rovnoměrné odpisy    249 480,00 Kč     605 880,00 Kč     605 880,00 Kč     605 880,00 Kč     605 880,00 Kč  
zisk před zdaněním    589 398,00 Kč     270 871,84 Kč     309 588,65 Kč     349 173,70 Kč     389 653,07 Kč  
provozní cash flow    838 878,00 Kč     876 751,84 Kč     915 468,65 Kč     955 053,70 Kč     995 533,07 Kč  
daň    117 879,60 Kč      54 174,37 Kč       61 917,73 Kč        69 834,74 Kč     77 930,61 Kč  
zisk po zdanění    471 518,40 Kč     216 697,47 Kč     247 670,92 Kč     279 338,96 Kč     311 722,45 Kč  

 
Tabulka č.12  kalkulace pronájmu nemovitosti – vlastní zpracování 
 

 

Ve výše uvedené tabulce je uveden provozní cash flow po dobu 5-ti let 

Návratnost investice= investice/ průměrný roční cash flow 

   17 820 000,00 / 916 337,05  Kč  = 19,45 Kč  let  téměř 20 let. 
 
Dle mých propočtů se nám investice vrátí téměř za 20 let. V těchto výpočtech počítám z průměrným ročním provozním cash flow bez 

odpisů, protože i když budovu odpisuji, tržní hodnota nemovitosti bude stále vysoká v řádech milionů. 
 

Čistá současná hodnota= suma provozního cash flow – investice 

          4 581 685,26 Kč – 17 820 000 = - 13 238 314,74 Kč  

 
 



 

Při plné obsazenosti objektu vyplývá z tabulky, že v roce 2011 by byla společnost 

v zisku před zdaněním 589 398,00 Kč. Zisk je větší než v dalších letech, protože jsem 

použila do nákladů rovnoměrný odpis, který je v prvním roce menší než v dalších 

letech. Od roku 2012 se nám rapidně snižují úroky z úvěru, vzrostly nám odpisy a o 3% 

každý rok zvyšuji nájem. Ve svých propočtech jako je návratnost investice a čistá 

současná hodnota počítám s provozním cash flow, které neobsahují právě uváděné 

odpisy.  

 

Důvodem je především to, že i když bude nemovitost odepsaná, její tržní hodnota se 

bude stále pohybovat v řádech několika miliónů. 

 

Provozní náklady jsem zvýšila každý rok pouze o 1%. Je to sice málo, ale na základě 

mých propočtů a zkušeností tvořím menší rezervu již v prvním roce, protože 

nepředpokládám, že budou zapotřebí nějaké větší náklady na opravu do nově postavené 

budovy. Dle mých zkušeností za první rok údržby nemovitosti se náklady na údržbu 

pohybovali v desetitisících nikoliv v statisících. Provozní náklady na tento objekt tvoří 

především: 
 
 
provozní náklady:    
kominické služby                     2 160,00 Kč    
úklid                    87 120,00 Kč   
čistící prostředky                    16 320,00 Kč   
svoz odpadu                    13 356,00 Kč   
správce nemov., 
mzda                  160 800,00 Kč 

HM 10 000 Dohoda o 
pracovní činnosti 

drobné opravy                     50 000,00 Kč   
                  329 756,00 Kč   

 
Tabulka č.13  rozpis nákladů – zdroj,interní rozpočet společnosti 
 
 
Pronájem ať už bytů či nebytových prostor je v současnosti velice výnosný. Bohužel 

musím konstatovat, že spousta lidí, kteří nedosahují na hypotéku si právě proto 

pronajímají dlouhodobě tyto byty. Proto předpokládám, že od ledna roku 2011. budou 

byty které popisuji plně obsazeny.  
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Nebytové prostory, které můj objekt obsahuje se řadí do občanské vybavenosti a může 

v nich vzniknout např. internetová kavárna, popř. večerka nebo také kanceláře či menší 

obchůdky.  

 

Dle mého názoru je návratnost investic vysoká a méně riziková. Jediné riziko, které 

hrozí, je že se sejde více nájemníků, kteří přestanou platit nájem. Ale toto se dá ošetřit 

ve smlouvě o nájmu. Obvykle pokud nezaplatíte nájem dva měsíce dostáváte okamžitou 

výpověď z bytu nebo nebytového prostoru, tedy pokud se nedohodnete s nájemcem 

jinak.  

 

 

4.5 Prodej části objektu- bytové jednotky, pronájem nebytového  - 

komerčního prostoru 

 

Splatnost kupní ceny bude korespondovat s postupem výstavby a stupněm 

rozestavěnosti stavby. Základní platební kalendář pro nové majitele bytů: 

 

- rezervační poplatek bude stanoven ve výši 100 000,- Kč – při rezervaci 

bytové jednotky a parkovacího stání,  

- záloha ve výši 10% kupní ceny  - splatnost 15 dnů po podpisu smlouvy o 

smlouvě budoucí  

- záloha ve výši 30% kupní ceny – do 15 dnů po dokončení hrubé stavby              

a podání návrhu na zápis rozestavěných bytových jednotek 

- záloha ve výši 30%kupní ceny  - do 15 dnů po dokončení hrubých rozvodů 

- záloha ve výši 20% kupní ceny – do 15 dnů po dokončení vnitřních omítek, 

potěrů a výplní otvorů 

- doplatek ve výši 10% kupní ceny – po kolaudaci, před podpisem kupní 

smlouvy o převodu bytové jednotky do osobního vlastnictví 
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specifikace domu     
nebytové prostory- pronájem   Kč/ m2/ rok celkem Kč/rok 
přízemí kancelář 48 m2  2200/ m2/rok  105 600,00 Kč 
  kancelář 48 m2  2200/m2/rok  105 600,00 Kč 
  kancelář 48 m2  2200/m2/rok  105 600,00 Kč 
obytné prostory prodej   m2/kč  Cena bytu 
1 NP 2+ KK 56 m2 35 500,00 Kč 1 988 000,00 Kč 
  1 + KK 34 m2 35 500,00 Kč  1 207 000,00 Kč  
  2+ KK 56 m2 35 500,00 Kč 1 988 000,00 Kč 
2 NP 2 + KK 56 m2 35 500,00 Kč 1 988 000,00 Kč 
  1 + KK 34 m2 35 500,00 Kč 1 207 000,00 Kč 
  2 + KK 56 m2 35 500,00 Kč 1 988 000,00 Kč 
3 NP 2 + KK 56 m2 35 500,00 Kč 1 988 000,00 Kč 
  1 + KK 34 m2 35 500,00 Kč 1 207 000,00 Kč 
  2 + KK 56 m2 35 500,00 Kč 1 988 000,00 Kč 
    15 549 000,00 Kč
 
Tabulka č.14  specifikace nemovitosti – zdroj www.sreality.cz 
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 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 
            
výnosy 15 865 800,00 Kč    326 304,00 Kč     336 093,12 Kč  346 175,91 Kč  356 561,00 Kč  
odpisy        71 568,00 Kč    173 808,00 Kč     173 808,00 Kč  173 808,00 Kč  173 808,00 Kč  
náklady-
provozní      109 918,00 Kč    111 017,18 Kč    112 127,35 Kč  113 248,63 Kč  114 381,11 Kč  
úrok        97 750,00 Kč       87 975,00 Kč      78 200,00 Kč    68 425,00 Kč  58 650,00 Kč  
zisk před 
zdaněním 15 586 564,00 Kč  -     46 496,18 Kč  -    28 042,23 Kč -   9 305,71 Kč     9 721,89 Kč  
provozní cash 
flow 15 658 132,00 Kč        127 311,82 Kč   145 765,77 Kč  164 502,29 Kč  183 529,89 Kč  
daň      311 731,28 Kč      -   1 861,14 Kč      1 944,38 Kč  
zisk po zdanění 15 274 832,72 Kč      -   7 444,57 Kč      7 777,51 Kč  

 
Tabulka č.15  prodeje i pronájmu nemovitosti – vlastní zpracování 
 
 
Návratnost investice= investice/ průměrný roční cash flow 

   17 820 0000 / 3 255 848,35 Kč  = 5,47 let 
 
Dle mých propočtů se nám investice vrátí téměř za 5,47 tj. za 6 let 
 

Čistá současná hodnota= suma provozního cash flow – investice 
 
                       16 279 241,76 – 17 820 000 = - 1 540 758,24 Kč 
 
I u této varianty nám vychází záporná čistá současná hodnota a je to z důvodu toho že investice se vrátí téměr po šesti letech a v 5-li letech 

které já ve svých výpočtech uvádím. 



 
Jestliže v roce 2011 prodám bytové jednotky pak v  dalších letech máme výnos pouze 

z pronájmu nebytových prostor.  Tento rok by byl pro společnost velmi příznivý ale 

v dalších letech by se společnost dostala do ztráty. Tato ztráta je vyvolána odpisy a také 

úroky z úvěru. Provozní cash flow po přičtení odpisů již ve ztrátě není. 

 

 

4.6 Celkové zhodnocení variant 
 
 
Varianty doba návratnosti investice
 Prodej nemovitosti 0,87 let 
 Pronájem nemovitosti 19,24 let 
Prodej i pronájem 
nemovitosti 5,46 let 
    

 
Tabulka č.16 Přehled doby návratnosti investice-zdroj viz. body 4.3.,4.4.,4.5 
 
 
 
Varianty ČSH  
 Prodej nemovitosti v roce 
2011 

 
              2 753 025,00 Kč

 Pronájem nemovitosti 
 do roku 2015 -            13 189 439,74 Kč 
Prodej v roce 2011 i 
pronájem nemovitosti do  
roku 2015 -              1 491 883,24 Kč 
    

 
Tabulka č.17  Přehled ČSH – zdroj viz. Body 4.3.,4.4.,4.5 
 
 

Je-li ČSH > 0, je investiční projekt pro společnost přijatelný, zaručuje požadovanou 

míru výnosu a zvyšuje tržní hodnotu podniku o částku ČSH. Toto kritérium splňuje 

varianta č. I., což je prodej objektu v roce 2011. 
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Z této tabulky vyplývá že varianta č. I je nejoptimálnější a nejvýnosnější za velmi 

krátkou dobu. Další varianty se u čisté současné hodnoty nacházejí v záporných 

hodnotách, a to z toho důvodu, že doba návratnosti je delší než období, za které se 

varianty vyhodnotily.  

 

Otázkou ovšem zůstává, čeho chce investor docílit. Pokud v roce 2011 prodá 

nemovitost, získá z ní finance, tak je následně může použít pro další investici. Obvykle 

zisk z těchto projektů se pohybuje od 25% a výše, u této akce je ovšem zisk pouze 15%. 

Jestliže se vezme v potaz hospodářská krize, investor má možnost tvořit hodnoty 

s menším ziskem a nebo nedělat nic, čímž by vedl společnost k zániku, pokud by 

ovšem nenašel jiný lukrativnější předmět podnikání. 

 

Varianta č. II. – pronájem celé nemovitosti. Tuto variantu preferuji a doporučila bych 

ji společnosti a to hned z několika důvodů. Dle finanční analýzy investor nepotřebuje 

hotovost, takže si může dovolit pronajímat nemovitost a získávat svoji investici po 

částech cca 20 let zpět. Odpisy nám při této variantě pokrývají úrok z úvěru a hlavně 

společnost bude vlastnit nemovitost.  

 

Pokud by se společnost dostala do finančních problémů nemovitost může kdykoliv 

prodat. Dle předpovědi předních ekonomů by hospodářská krize měla dosáhnout dna a 

poté by se ekonomika měla vrátit do kladných hodnot a vzrůst tudíž i cena nemovitostí 

se zvýší což znamená, že za 20 let bude hodnota nemovitosti podstatně větší. 

 

Jediným úskalím této varianty jsou nájemní smlouvy. U pronájmů bytů se podepisují i 

dlouhodobé smlouvy, které by při finančních problémech a následném prodeji 

nemovitosti mohly činit problémy. U nebytových prostor se smlouvy podepisují 

většinou na rok či tři s tím, že se automaticky prodlužují pokud jedna ze stran 

nenavrhne změnu. 

 

U varianty č III, ve které by investor prodal bytové jednotky a ponechal si nebytové 

prostory, je sice návratnost investice za necelých 6 let, otázkou ovšem zůstává, zda není 

pro společnost zbytečné si je nechávat. V určitém směru jde jen o starosti s údržbou a 
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zisk v tomto případě není tak velký, aby to společnost mohlo vůbec zajímat. Na druhou 

stranu se jedná a stálý měsíční příjem s minimálním rizikem. U předchozích dvou 

variant jsou rizika podstatně větší. Bytový dům se nemusí prodat hned v roce 2011, 

může to trvat podstatně déle a u pronájmu celého objektu bude investor závislý na 

měsíčních platbách nájemců aby mohl zaplatit úvěrové splátky a také údržbu domu.              

A pokud se stane, že nezaplatí více nájemců může se tímto dostat do nemalých 

finančních problémů. U varianty III se jedná o téměř jistý výnos s nejmenším rizikem

69 



 

Závěr 

V této diplomové práci jsem zpracovala tři separátní investiční projekty řešící optimální 

zhodnocení volných finančních prostředků společnosti. Zvolení nejvhodnější varianty, 

která bude vyžadovat zhodnocení investovaného kapitálu, bude pro společnost zřejmě 

velice obtížné z důvodů možných následků, v poslední době tak často diskutované, 

globální světové krize. S tou se naše země potýkala naposledy po druhé světové válce. 

Proto je značně nesnadné předvídat budoucí vývoj trhu s nemovitostmi a to nejen pro 

mne, ale i pro fundované ekonomické subjekty a budoucnost tak zůstává notně 

enigmatická. 

 

Současným trendem zůstává pozastavování investic a rozestavěné nemovitosti se 

prodávají pod původně stanovenou cenou. 

 

Na každé krizi se však dá i vydělat. Zostřuje se konkurenční boj a ziskové marže 

subdodavatelů se zmenšují. Zvolená společnost SEMTECH s.r.o. se zabývá jak 

stavební, tak i projekční činností a díky stále se zhoršující situaci na trhu práce může 

využít jak levnější pracovní síly, tak i lacinějšího stavebního materiálu. 

 

V současnosti, tedy v době hospodářské krize, kdy je stále větší nejistota na trhu práce,   

došlo na konci minulého a začátkem letošního roku k navýšení poptávky po pronájmech 

a tím samozřejmě i k navýšení nájemného. Předpokládá se, že tato krize neskončí 

v průběhu jednoho či dvou let a do doby než se vzpamatují banky a začnou lidem 

poskytovat 100% hypotéky bude trh s pronájmy velmi výhodný. Bankovní instituce 

jsou teď velmi obezřetné a spoustu lidí nedosáhne na hypotéku a proto tato situace nutí 

především mladé lidi k pronajímání bytů. Proto bych hospodářskou krizi využila ve 

prospěch společnosti tímto způsobem a doporučila bych realizaci bytového domu a 

následného pronájmu bytových i nebytových prostor. 
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Na základě mých kalkulací by bylo vhodné bytový dům v roce 2011 prodat, ale jak 

jsem se již zmínila, investiční rozhodování není jen o kalkulacích. Společnost si může 

v tomto případě dovolit pronajímat nemovitost a návratnost investice by byla obsažena 

v nájmu po dobu 20-ti let nebo aspoň do té doby než se současná situace stabilizuje               

a opadne nedůvěra v poskytování hypoték. 
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