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ABSTRAKT 

Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První část řeší problematiku developerských 
projektů, jednotlivé fáze projektu a jejich rizika. Dále popisuje různé způsoby financování 
a zkoumá ukazatele pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic.  

Druhou část tvoří studie proveditelnosti, která řeší konkrétní developerský projekt. Studie 
vychází z teoretické části a zkoumá různé varianty řešení projektu – jeho financování, 
cashflow, ekonomické ukazatele, harmonogram a rozpočet projektu. 

Studie definuje podmínky, za kterých je projekt realizovatelný. Data získaná ze studie 
proveditelnosti lze proto využít jako podklad pro případnou investici. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Developerský projekt, investice, ukazatele ekonomické efektivnosti, studie 
proveditelnosti. 

 

ABSTRACT 

The diploma thesis is divided into two parts. The first part deals with problems of 
development projects, individual phases of the project and their risks. It also describes 
different ways of financing and examines indicators for assessing the economic efficiency 
of investments.  

The second part is a feasibility study that solves a particular development project. The 
study is based on the theoretical part and examines the various options of the project 
solution - its financing, cash flow, economic indicators, schedule and budget of the 
project.  

The study defines the conditions under which the project is realizable. The data obtained 
from the feasibility study can therefore be used as a basis for a possible investment. 
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Developer project, investments, economic efficiency indicators, feasibility studies. 
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1 Úvod 

Diplomová práce se týká developerské činností. Teoretická část je věnována 
charakteristice developerské činnosti, dělení jednotlivých typů developerských projektů, 
je zde objasněn investiční prostor, ve kterém developerské projekty probíhají. Významná 
část práce je věnována životnímu cyklu developerského projektu, jednotlivým etapám, 
kterými projekt prochází, rizikům, se kterými se investor setkává a musí s nimi pracovat. 
Jsou zde popsány jednotlivé činnosti i dokumentace, které jsou v průběhu projektu 
zpracovávány. Jedna z kapitol je věnována studii proveditelnosti, jakožto dokumentu, 
který je ze strategického hlediska projektu nejvíce důležitý. Dále se teoretická část práce 
zabývá různými zdroji financování, které má developer k dispozici. Nedílnou součástí 
jsou ukazatele pro hodnocení ekonomické efektivnosti developerského projektu, které 
jsou prakticky použité v druhé části diplomová práce. 

Praktická část diplomové práce se zabývá developerským projektem rezidenční výstavby. 
Projekt se skládá z nákupu nemovitosti (bytového domu), její rekonstrukce a následného 
zhodnocení formou prodeje i pronájmu jednotlivých bytových jednotek. K projektu je 
přistupováno z pohledu předinvestiční fáze, ve které se hodnotí, zda ekonomické 
ukazatele projektu dosahují stanovených parametrů, respektive zda se do projektu vyplatí 
investovat. V praktické části je řešen harmonogram projektu, srovnání referenčních 
staveb a různé varianty financování projektu, které mají vliv na ekonomické ukazatele 
hodnocení projektu. Projekt také zkoumá rizika, která by mohla ohrozit úspěšnost 
projektu.  

Cílem práce je stanovení peněžních toků projektu a posouzení jeho ekonomické 
efektivnosti. 
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2 Developerská činnost 

2.1 Developerská činnost u nás 

Developerská činnost, jako taková, není v české právní úpravě nikterak definována. Proto 
je těžké určit, které činnosti do developerské činnosti přímo spadají, které činnosti jsou 
přidružené a které s developerskou činností vůbec nesouvisí.  

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) eviduje developerskou činnost pod 
číselným kódem 41100. Samotnou developerskou činnost pak CZ-NACE definuje, jako 
realizaci bytových a nebytových stavebních projektů (záměrů), jestliže jsou tyto stavby 
určeny k pozdějšímu prodeji, a to formou zajištění finančních, technických a hmotných 
zdrojů. Developerská činnost, dle CZ-NACE, nezahrnuje výstavbu budov, činnosti 
architektonických a inženýrských kanceláří, služby projektového řízení stavebních 
projektů. Jinými slovy, CZ-NACE vymezuje developera pouze do pozice investora. (1) 

2.2 Developerská činnost v zahraničí 

Ve Velké Británii je developerská činnost definovaná veřejnoprávním předpisem „Town 
and Country Planning Act 1990“ v čl. 55, jako „provádění výstavby, inženýrské činnosti, 
těžby či jiných činností v, na, přes či pod pozemkem, nebo provádění jakýchkoliv 
podstatných změn v užívání jakékoliv budovy či pozemku“. (2) 

Pro účely tohoto zákona se „prováděním výstavby“ rozumí demolice budov, přestavba, 
podstatné stavební změny nebo přístavby, nebo jiné činnosti běžně prováděné 
stavebníkem v rámci jeho podnikatelské činnosti. 

Za developerskou činnost se, dle výše uvedeného předpisu, nepovažují údržba, úprava či 
změna budovy, která má vliv pouze na interiér budovy, nebo nemá podstatný vliv na 
vnější vzhled budovy. Nebo také provádění prací nutných k opravě, údržbě a rozvoji 
silnic. 

2.3 Developerská činnost obecně 

Developerská činnost probíhá v konkurenčním prostředí a je ovlivňována situací na trhu. 
Odborná i laická veřejnost nabízí mnoho definicí, kterými lze developerskou činnost 
specifikovat. Jak již bylo řečeno, česká právní úprava developerskou činnost nijak 
nedefinuje, proto nelze toto činnost přesně definovat. Pro účely této práce jsem se rozhodl 
vycházet jak z české a zahraniční odborné literatury, tak z developerské praxe.  

Obecně do developerské činnosti lze zahrnout tyto činnosti: 

- vyhledávání vhodných investičních příležitostí, 
- zajištění tvorby projektu a financování projektu, 
- získání potřebných povolení,  
- zajištění výstavby hlavních a vedlejších stavebních objektů a kolaudace objektů, 
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- zhodnocení projektu (prodej, pronájem).  

3 Developerské projekty 

Diplomová práce je zaměřena na developerské projekty, konkrétně na projekty týkající 
se rezidenční výstavby.  

„Developerské projekty patří do oblasti projektového financování. Developer je 
investorem projektu, nikoli však finálním investorem. Finální investor má zájem vlastnit 
výsledný projekt (ať již přímo výslednou nemovitost nebo alespoň společnost, která tuto 
nemovitost vlastní), nechce však podstoupit riziko výstavby.“ (3) 

Developerem může být fyzická nebo právnická osoba, která investuje finanční prostředky 
do přípravy a realizace developerského projektu, za účelem dosažení zisku. 

3.1 Dělení developerských projektů 

Developerským projektem lze označit celá řada projektů. Pro příklad lze uvést výstavbu 
bytového domu o několika bytových jednotkách a komplex několika administrativních 
budov. Tyto projekty jsou zcela odlišné. Mohou se lišit nejen složitostí, ale také např. 
způsobem financování, použitou technologií, harmonogramem projektu, účelem, dobou 
životnosti apod. Z výše uvedeného příkladu je patrné, že je každý developerský projekt 
unikátní. Kritérií, dle kterých lze developerské projekty dělit, existuje celá řada. 
Developerské projekty lze dělit např. podle: 

 finálního investora (pro koho je projekt určen): 
- fyzické osoby, 
- právnické osoby, 
- státní organizace (město, kraj, stát, aj.); 

 způsob financování: 
- vlastní kapitál, 
- cizí kapitál (banky, jiní věřitelé), 
- kombinovaný; 

 účel projektu: 
- prodej, 
- pronájem, 
- kombinací obojího; 

 kategorie vystavovaného objektu: 
- průmyslové objekty (haly, sklady, továrny), 
- komerční objekty (administrativní objekty, obchodní domy), 
- objekty k bydlení (rodinné a bytové domy). 
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4 Developerské projekty v investičním prostoru 

4.1 Investiční prostor 

Investiční prostor je vymezen třemi základními atributy: výnosem, stupněm likvidity a 
rizikem, přičemž všechny atributy mají určitou hodnotu v čase. 

 

Obr. 4.1: Základní investiční prostor 

Výnos představuje všechny příjmy z investice od okamžiku, kdy do ní investor vloží 
finanční prostředky, až do okamžiku posledního příjmu (např. likvidace) z této 
investice. (4) Je zpravidla tvořen prodejem nebo pronájmem nemovitosti, pro kterou byl 
projekt navrhován. Výše výnosu je čistě individuální a vždy záleží na daných 
parametrech projektu. 

Stupeň likvidity představuje rychlost, s jakou je možné proměnit danou investici zpět 
na hotové peněžní prostředky. (4) Stupeň likvidity je u developerských projektů opět 
individuální a reaguje na situaci na trhu. V praxi, při výstavbě bytových budov, lze 
pozorovat již zaběhlý trend, kdy developerské společnosti inzerují nemovitosti 
v různých fázích projektu. Tento způsob přináší investorům i developerům řadu výhod. 
Developer si tímto způsobem prodeje vylepšuje svoje cash flow (dále CF), již v průběhu 
výstavby. Investoři mají možnost provádět individuální úpravy již ve fázi výstavby. Při 
tomto stylu financování však, pro obě strany, mohou vznikat určitá rizika (vícenáklady 
spojené s požadavky klienta, vliv na časový harmonogram projektu, vliv změn na 
celkovou funkčnost projektu atp.), která mohou mít vliv na celkovou cenu projektu. 
Tato rizika musí být smluvně ošetřena. Také je nutné přizpůsobit management 
podmínkám daného projektu. 

Riziko představuje možné odchýlení skutečných výnosů investice od těch očekávaných. 
Developerský projekt je ovlivňován celou řadou rizik, které developer může či nemůže 
svojí činností ovlivnit. Rizika působící v jednotlivých fázích developerského projektu 
jsou rozepsána v kapitole č. 5 Životní cyklus developerského projektu. 
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5 Životní cyklus developerského projektu 

Životní cyklus developerského projektu lze rozdělit do pěti fází: 

- předinvestiční (předprojektová příprava), 
- investiční (projektová příprava) a realizační (realizace výstavby), 
- provozní (operační), 
- likvidační (ukončení provozu). 

 
Obr. 5.1:Fáze developerského (investičního) projektu 

Jednotlivé fáze pak zahrnují různé činnosti, mají různá rizika, rozdílnou dobu trvání a 
vyžadují rozdílný manažerský přístup. 

Předinvestiční fáze je z hlediska úspěchu projektu obzvláště důležitá. Tato fáze 
rozhoduje o strategické efektivnosti projektu. Pro tento účel bývá zpracována řada analýz, 
zkoumající marketingové, finanční, ekonomické a technické možnosti projektu. Na 
základě těchto informací lze provést investiční rozhodnutí, zda je výhodné do daného 
projektu zdroje investovat. 

Investiční fáze lze rozdělit na projektovou a realizační přípravu. Projektová příprava 
zahrnuje akvizici vlastnických práv k potřebným nemovitostem a výběr zpracovatele 
projektové dokumentace a inženýringu. Realizační příprava spočívá ve výběru 
zhotovitele stavby. Náklady na výstavbu zpravidla několikanásobně převyšují náklady na 
přípravu projektu. Příprav je však velmi důležitá. Kvalitně provedená příprava může 
investorovy ušetřit nemalé výdaje v průběhu výstavby. V projektové etapě lze ještě 
projekt revidovat za vynaložení relativně nízkých zdrojů, případně projekt zcela zastavit.  

Realizační fáze zahrnuje samotnou výstavbu projektu, tzn. nákup materiálu, strojů a 
technologií, inspekci, testování, dozor nad průběhem výstavby, školení pracovníků apod. 

V této fázi již výrazně klesá variabilita možných změn projektu. Změny provedené v této 
fázi mají zpravidla výrazný dopad na ekonomické ukazatele dané investice. Fáze vrcholí 
dokončením stavby a předáním do zkušebního, příp. trvalého provozu.  

Provozní fáze začíná zkušebním či trvalým provozem. Tato fáze zahrnuje postupné 
užívání nemovitosti až na projektovanou kapacitu. Kromě užívání v této fázi probíhá 
průběžná údržba, příp. rekonstrukce objektu, optimalizace provozu vůči situaci na trhu a 
dostupným zdrojům, který ovlivňují ekonomickou efektivitu nemovitosti. Důraz je také 
kladen na bezpečnost provozu. Provozní fáze je zpravidla vždy předem daná svojí 
životností. Po expiraci životnosti projektu investor může investovat další zdroje na 
prodloužení jeho životnosti, projekt prodat, případně přejít do likvidační fáze. 
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Likvidační fáze spočívá v odstranění vybudovaného objektu. Tento krok s sebou nese 
možné náklady (likvidace zařízení, sanace zastavěných ploch atd.) či výnosy (prodej 
zařízení, recyklace materiálů apod.) 

V předinvestiční fázi má developer největší možnost ovlivnit výši nákladů projektu, 
vlastnosti projektu a možná rizika při vynaložení minimálního množství nákladů. Také je 
zde velká část informací předpokládaná a v průběhu projektu budou tato data 
upřesňována. V následujících fázích se variabilita projektu omezuje, každá změna vyvolá 
vyšší náklady na její uskutečnění. V závěrečné fázi už má developer minimum možností 
pro změnu projektu, jakékoliv významné změny bývají velice nákladné (mnohdy 
neproveditelné) a zpravidla jsou spojeny s vysokými náklady na implementaci dané 
změny. 

 

 

Obr. 5.2: Náklady na změnu projektu 

5.1 Předinvestiční fáze 

Předinvestiční fáze spočívá v hledání a posouzení vhodných investičních příležitostí. Za 
tímto účelem je zpracována řada studií, s různými variantami řešeného projektu. Cílem 
této fáze je nalezení a zvolení vhodného projektu, který developerovi zajistí 
nejefektivnější zhodnocení investice v poměru k investovaným zdrojům a za podstoupení 
přijatelného rizika.  

Výběr projektů se může odvíjet od ročního plánu, který by měl být jasně stanoven a 
v průběhu roku optimalizován. Dík tomuto plánu lze nastavit jasná kritéria (např. výše 
investice, lokalita, časová náročnost), která pomohou vyselektovat (např. pomocí metody 
„váhového hodnocení“) nejvhodnější a pro developera nejméně rizikové projekty. 
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Dokumenty, zpracovávané v této fázi, mohou být: 

 Identifikace podnikatelských příležitostí (Opportunity/Scounting Study) 
 Technicko-ekonomické studie (Pre-Feasibility Study) 
 Technicko-ekonomická studie projektu (Feasibility Study) 

Tyto studie však neslouží pouze developerovi. Mohou být zpracovávány pro možné 
věřitele, kteří se mohou podílet na financování daného projektu (banky, investoři, 
akcionáři apod.) 

5.1.1 Identifikace podnikatelských příležitostí  

Identifikace podnikatelských příležitostí (Opportunity/Scounting Study) je prvotním 
dokumentem, zpracovávaným v předinvestiční fázi. Dokument slouží k ujasnění 
možných podnikatelských příležitostí. Informace získané z tohoto dokumentu již mají 
určitý potenciál. Potenciální domácí či zahraniční investoři mohou mít zájem o nové a 
funkční připravované projekty. 

Studie se zabývá situací na trhu, poptávku po produktech či službách, definuje potenciální 
zdroje, možné konkurenční výhody, nové technologie apod. Studii lze sestavit na základě 
jiných studií, týkajících se vlivů na daný projekt, jako je studie struktury produkce a 
spotřeby v dané zemi, marketingové studie a analýzy, rozvojové plány, regulační a 
územní plán, růst domácí a zahraniční ekonomiky, a mnoho dalších. Z těchto informací 
lze sestavit tzv. Studii příležitostí (Opportunity Studies). V tomto typu studie lze nalést 
ucelený přehled informací, ze kterých lze v hrubé míře odhadnout efektivitu a nadějnost 
potencionálního projektu. Průzkumná studie (Scouting Study) je zaměřena zejména na 
investiční řešení daného projektu. Obě studie jsou relativní stručné, pracují s obecnými 
informacemi a podávají základní přehled o možnostech projektu. Oba typy studií jsou 
porovnávány s výchozí variantou „nedělat nic“, která je základem hodnocení. Výsledkem 
hodnocení je selekce projektů, které mají největší finanční či ekonomický potenciál a jsou 
rizikově přijatelné. 

5.1.2 Předběžná technicko-ekonomická studie  

Předběžná technicko-ekonomická studie (Pre-Feasibility Study) bývá zpracována pouze 
u náročných a rozsáhlých projektů, jako mezistupeň mezi studií příležitostí a technicko-
ekonomickou studií (Feasibility Study). Studie jsou komplexní a detailněji řeší jednotlivé 
aspekty projektu: 

 jeho rozsah a strategii, 
 marketing, 
 využití základních surovin a materiálů, 
 umístění projektu, 
 technologický proces a výrobní zařízení, 
 lidské zdroje a mzdové náklady, 
 organizační uspořádání, 
 plán realizace projektu a jeho rozpočet. 

Cílem studie je posoudit, zda: 



~ 18 ~ 

 

 byly posouzeny veškeré možné varianty řešení projektu,  
 je projekt pro cílovou skupinu investorů zajímavý,  
 je dokument zpracován dostatečně, případně zda bude nutné vytvořit doplňkové 

analýzy 
 je projekt v souladu se stávajícími standardy životního prostředí v dané lokalitě 

Výsledkem předběžné technicko-ekonomické studie je rozhodnutí o zpracování 
technicko-ekonomické studie, případně zamítnutí projektu. 

5.1.3 Technicko-ekonomická studie  

Technicko-ekonomická studie (Feasibility Study), nebo též studie proveditelnosti je 
dokument, ve kterém investor nalezne veškeré podklady, potřebné pro investiční 
rozhodnutí. Koncepčně navazuje na předběžnou technicko-ekonomickou studii, veškeré 
aspekty projektu jsou zde řečeny do maximálních podrobností. Koncepční rámec řeší 
technické, technologické, finanční i ekonomické požadavky (životní prostředí) a ve všech 
možných variantách projektu. Postup zpracování a obecná struktura této studie bude blíže 
specifikován v kapitole č.6: „Studie proveditelnosti“. 

V případě investice do nemovitostí by studie měly zkoumat, kromě samotných 
vlastnických práv, také zatížení právy třetích osob (tj. např. restituce, věcná břemena, 
předkupní práva apod.), stavebních uzávěr, komplikacemi s památkovou ochranou 
(památkové zóny) atd. Dalším rizikem může být fakt, že je developerský projekt 
neshoduje s územním nebo regulačním plánem dané lokality. Pro tyto účely lze využít 
institutu územně plánovací informace podle § 21 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu. V neposlední řadě hrají důležitou roli sousedské a sousedské 
vztahy (souhlasy sousedů při vyřizování stavebního povolení).  

Výsledkem je pak formulace projektu, včetně jeho cílů. Finančně-ekonomická část studie 
zahrnuje investiční výnosy a náklady projektu, ale také náklady v provozní fázi, včetně 
ukazatelů ekonomické efektivnosti projektu.  

Investiční a provozní náklad představují základní veličiny pro sestavení rozpočtu a 
finančního plánu projektu. Jejich velikost ovlivňuje celkovou ekonomickou efektivitu 
projektu. Pro stanovení těchto nákladů lze vycházet z nabídkových řízení pro daný projekt 
či z jednotkových cen obdobných projektů (cena za m2 plochy apod.). 

Investor musí počítat s faktory, které ovlivňují výši nákladů v průběhu projektu, a které 
nemá šanci ovlivnit. Mezi tyto faktory patří například inflace, vývoj měnových kurzů, 
klimatické změny, veřejný sektor, vývoj trhu apod. 

 

Přesnost zpracovaných studií je proto klíčová, nicméně i tak musí investor počítat s její 
nepřesností. Obecně lze počítat s nepřesností odhadu investičních a provozních nákladů, 
u jednotlivých typů studií, dle tab. č. 5.1: „Tolerované nepřesnosti odhadů nákladu 
projektu“. 
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Tab. 5.1:Tolerované nepřesnosti odhadů nákladu projektu 

Typ studie Tolerovaný interval 

Studie podnikatelských příležitostí do ±50 % 

Předběžná technicko-ekonomická 
±30-50 % 

Technicko-ekonomických studie 

Úvodní projektové dokumentace ±10-20 % 

 

Zdrojem dat, uvedené v tabulce Tab. 5.1., je publikace „Investiční rozhodování a řízení 
projektů“ (5), jejímiž autory jsou prof. Ing. Jíří Fotr, CSc. a Ing. Ivan Souček, Ph.D. 

Varianty projektu by měly být vyselektovány na nejmenší počet, ideálně již ve fázi 
zpracování předběžné technicko-ekonomické studie. Zpracování technicko-ekonomické 
studie, zejména pak přesný odhad nákladů, bývá dosti náročný proces. Každá 
porovnávaná varianta pak tento proces více prodražuje. Pro zpracování technicko-
ekonomické studie je ideální zúžit projekt na 2-3 porovnávané varianty. 

Projektový tým by měl být tvořen odborníky z různých oborů a profesí, kteří pokryjí 
všechny možné oblasti projektu, v závislosti na typu projektu. Zpravidla tým tvoří 
ekonom, marketingový specialista, technolog, stavební (příp. strojní) inženýr, manager, 
HR specialista, specialista z oblasti financování a účetnictví a specialista na ochranu 
životního prostředí. V případě potřeby se tým dočasně rozšiřuje o další odborníky. 

Časová náročnost na zpracování studie je vždy individuální a závisí na mnoha faktorech. 
Tabulka č. 5.2: „Předpokládaná časová náročnost zpracování studie“ udává orientační 
počet pracovníků, potřebných pro vyhotovení dané studie za jeden měsíc.  

Tab. 5.2: Předpokládaná časová náročnost zpracování studie  

Typ studie pracovníků/měsíc 

Studie podnikatelských příležitostí 2-3 

Předběžná technicko-ekonomická 6-12 

Technicko-ekonomických studie 12-15 

 

Zdrojem dat, uvedené v tabulce Tab. 5.2., je publikace „Investiční rozhodování a řízení 
projektů“ (5), jejímiž autory jsou prof. Ing. Jíří Fotr, CSc. a Ing. Ivan Souček, Ph.D. 

Náklady na vypracování studie lze odhad na základě doby jejího zpracování.  

Tabulka č. 5.4: „Předpokládané náklady na zpracování studie“ udává výši odhadovaných 
nákladů na zpracování jednotlivých studií. Uvedené hodnoty odpovídají procentuální výši 
investičních nákladů.  
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Tab. 5.3: Předpokládané náklady na zpracování studie 

Typ studie % z invest. 
nákladů 

Studie podnikatelských příležitostí 0,2-0,1 % 

Předběžná technicko-ekonomická 0,25-1,5 % 

Technicko-ekonomických studie 1-3 % 

 

Zdrojem dat, uvedené v tabulce Tab. 5.3., je publikace „Investiční rozhodování a řízení 
projektů“ (5), jejímiž autory jsou prof. Ing. Jíří Fotr, CSc. a Ing. Ivan Souček, Ph.D. 

Faktor nejistoty je v předinvestiční fázi nejvýznamnější. Developerské projekty (od 
předinvestiční fáze do kolaudace) mohou mít dobu trvání (u malých projektů) v řádech 
měsíců – u větších projektů spíše v řádech let. Za tuto dobu může vyvstat řada situací, 
které celou investici zásadně ovlivní (politické změny, situace na trhu práce, lokální či 
globální ekonomika, měnové kurzy, změna technologií, vyšší moc apod.).  

Rizika v předinvestiční fázi: 

Největším rizikem v předinvestiční fázi je špatná kvalita a způsob zpracování studií a 
analýz k jednotlivým projektům. Chybné nebo nedostatečné zpracování, přílišný 
optimistický nebo naopak pesimistický vývoj projektu (délka životnosti projektu apod.), 
může mít za následek špatné rozhodnutí v budoucí fázi projektu, nebo jeho předčasné 
zamítnutí.  

V případě, že z vypracovaných studií nevyplývá riziko ohrožení realizace projektu nebo 
podstatné navýšení nákladu může developer přistoupit k další fázi.  

5.2 Investiční fáze 

Developer do investiční fáze přechází s úmyslem získat vlastnická práva k investičním 
nemovitostem, na které byly zpracovány studie v předinvestiční fázi projektu. Tato fáze 
je zpravidla nejdelší a nejnáročnější fází celého projektu. 

Investiční fáze lze rozdělit na přípravu projektu, přípravu realizace a samotnou realizaci 
projektu.  

5.2.1 Příprava projektu 

Příprava projektu zahrnuje získání vlastnických práv k nemovitostem, výběrová řízení a 
výběr dodavatele inženýringu a projektanta a vypracování projektové dokumentace.  



~ 21 ~ 

 

Získání vlastnických práv k nemovitostem 

Vlastnická práva vznikají podpisem smlouvy o převodu nemovitosti (asset deal) nebo 
smlouvy o převodu obchodního podílu či akcií (share deal). U složitějších projektů může 
být uzavřena rámcová smlouva (signing), jejíž obsahem bývá dohoda stran o záměru 
uzavřít převodní smlouvy po splnění určitých podmínek, které rámcová smlouva 
obsahuje. Převodní smlouvy bývají přílohou rámcové smlouvy a jejich podpis, v den 
uzávěrky (closing), je jen formalita.  

Rizika: 

 nevýhodné vyjednání smluvních podmínek 
 neschopnost dodržení smluvních podmínek  
 podpis smlouvy bez ověření vlastnických práv či práv třetích osob 

Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace a jeho výběr 

Výběrové řízení může být veřejné nebo uzavřené. Kritéria zvolená pro výběr projektanta 
by měla odpovídat náročnosti řešeného projektu. Kromě ceny za dílo může developer 
zohlednit zkušenosti, reference, kreativitu návrhu či doplňkové služby nabízené 
projektantem. U menších projektů projektant poskytuje také služby spojené 
s inženýringem a průzkumnými činnostmi. 

Rizika: 

 zvolení nevhodných kritérií ve výběrovém řízení 
 výběr nevhodného zpracovatele projektové dokumentace 
 nevhodně sepsaná smlouva o dílo 

Výběrové řízení na dodavatele inženýringu a jeho výběr 

Výběrové řízení může být veřejné nebo uzavřené. Inženýring zahrnuje veškerou agendu, 
týkající se jednání s úřady, při provádění staveb, mezi které patří například: 

 vyřízení ohlášení stavby, 
 vyřízení stavebního povolení, 
 vyřízení územního rozhodnutí, 
 vyřízení záborů, 
 změna územního plánu, 
 vyjádření dotčených orgánů státní správy. 

Mimo jiné také může zajišťovat controlling, technický dozor stavby, případně 
poradenskou činnost. U malých a středních projektů je většinou inženýring zajišťován 
zpracovatelem projektové dokumentace. 

Rizika: 

 zvolení nevhodných kritérií ve výběrovém řízení 
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 výběr nevhodného dodavatele inženýringu 
 nevhodně sepsaná smlouva o dílo 

Zpracování projektové dokumentace  

Projektová dokumentace je zpracovávána v různých stupních, s různou podrobností, a to 
od hrubé studie projektu až po dokumentaci skutečného provedení stavby. 

Studie je ideovým návrhem stavby. Dokumentace bývá zpracována již v předinvestiční 
fázi stavby. Jejím cílem je vyjádřit koncepční, tvarové, materiálové, dispoziční, provozní, 
technické a technologické řešení stavby. Nezabývá se detaily. Po zpracování studie by 
mělo začít jednání s úřady, s majiteli inženýrských sítí a s ostatními účastníky projektu. 
V této fázi jsou prováděny inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy. 

Úvodní projektová dokumentace se skládá ze dvou složek:  

 dokumentace pro územní rozhodnutí, 
 dokumentace pro stavební povolení, případně ohlášení stavby.  

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) zpracovává stavebník v případě, kdy 
plánované využití stavebního pozemku není v souladu s územní plánem dané lokality. 
V tomto případě probíhá územní řízení před stavebním povolením. V některých 
případech lze územní řízení se stavebním řízením sloučit. Samostatnou částí úvodní 
projektové dokumentace je vyhodnocení vlivu na životní prostředí (tzv. studie EIA). 
Obecně dokumentace řeší vliv projektu k životnímu prostředí, zemědělskému půdnímu 
fondu, ochraně kulturního bohatství, požárním předpisům, dopravním a provozním 
podmínkám. Informace o dané lokalitě, respektive územním plánu, lze získat na 
příslušném stavebním úřadě.   

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) řeší podrobné tvarové, materiálové, 
technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby. Řešení je v souladu s 
požadavky klienta i s podmínkami územního rozhodnutí. Respektuje požadavky 
týkajícími se veřejných zájmů, obecných technických požadavků, speciálních právních 
předpisů. Je vyhotovena dle norem stanovujících podrobné technické podmínky 
dopravní, energetické, protipožární, bezpečnosti konstrukční, hygienické, uživatelské a 
provozní, bezpečnosti práce a technických zařízení. Nedílnou součástí DSP je vyjádření 
dotčených orgánů (DO), jako jsou odbor životního prostředí, vlastníci technické a 
dopravní infrastruktury, policie ČR apod. Projekt se předkládá spolu s dalšími podklady 
k žádosti o vydání stavebního povolení. 

Dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) je obsahově podobná dokumentaci pro 
stavební povolení a plní stejný účel.  

Typ dokumentace, který je potřebný k udělení stavebního povolení, jakožto i rozsah dané 
dokumentace, udává „Zákon č. 225/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony.“ (6) 
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Dokumentace pro provedení stavby je zhotovena na základě výsledků z předchozích 
fází, za účasti všech nezbytných profesí. Slouží k detailnímu určení jednotlivých 
materiálů, rozkreslení specifických detailů stavby, určení zařizovacích předmětů.  

Tato dokumentace slouží pro stavební dozor. Díky ní může dozor detailně kontrolovat 
kvalitu a správnost provedení stavebních prací. Také je podkladem pro zadávací 
dokumentaci při výběru dodavatele stavby. 

Dokumentace pro zadání stavby je dokumentace vypracovaná na základě DPS.  

Je to určitý výřez části projektu, který slouží zhotoviteli při výběrovém řízení 
subdodavatelů. Díky této dokumentaci je zhotovitel schopen porovnat nabídky 
jednotlivých subdodavatelů, protože parametry zadání jsou jasně dané a přesně 
specifikované. V případě realizace nevzniká subdodavatelům, díky propracovanosti této 
dokumentace, tak velký prostor pro navýšení ceny „vícepracemi“.  

Dokumentace skutečného provedení stavby je předkládána ke kolaudaci stavby. Jsou 
v ní uvedené změny provedené v průběhu stavby oproti projektu, které byly součástí 
dokumentace ke stavebnímu povolení (resp. ohlášení stavby). Jedná se o zakreslení stavu, 
ve kterém je stavba uvedena do provozu. 

Zdrojem, pro vypracování podkapitoly „Zpracování projektové dokumentace“ byl  

„Zákon č. 225/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony“ (6) a webový portál „www.bydlenivkostce.cz“ (7) 

Rizika: 

- výrazné odchýlení od plánovaného projektu v předinvestiční fázi (změna využití 
nemovitosti, změna zastavěné plochy, vícepráce, přidružená výstavba atd.) může 
mít za následek prodražení původně plánovaného projektu nebo snížení 
předpokládaného výnosu, 

- nedostatečná propracovanost může projekt, ve výstavbové fázi, výrazně prodražit. 

Zpracování inženýringu 

Developer pracuje na projektu s vědomím, že pro kolaudaci stavby musí získat územní 
rozhodnutí a stavební povolení. Pokud projekt není v rozporu s územně plánovací 
dokumentací, může developer podat žádost o vydání územního rozhodnutí.  

Územním rozhodnutím je rozhodnutí o: 

- umístění stavby nebo zařízení, 
- změně využití území, 
- změně stavby, 
- změně vlivu stavby, 
- dělení nebo scelování pozemků v ochranném pásmu. 
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Územní rozhodnutí se nevydává pro území, pro které je vydán regulační plán, a to 
v rozsahu, v němž nahrazuje příslušná územní rozhodnutí. 

Inženýring dále zahrnuje jednání se správci sítí, řeší otázku výstavby a provozu 
infrastruktury včetně vlastnických práv k infrastruktuře. 

Rizika: 

- nedodržení podmínek regulačního plánu nebo územně plánovací dokumentace 
může projekt zdržet nebo cela zastavit, 

- při převodu vlastnických práv mezi developerem a správcem sítě vzniká správci 
sítí řada povinností (např. o provozování vodních děl, komunikací apod.).  

Předejit komplikacím je nutné již v přípravné fázi projektu. Se správci sítí a budoucími 
vlastníky infrastruktury je nezbytné komunikovat po celou dobu projektu. Srozumitelně 
a jasně vyhotovit písemná ujednání a právně načasovat podpisy smluv.  

5.2.2 Příprava realizace 

Do této fáze developer přechází se zpracovanou dokumentací pro výběrové řízení 
s úmyslem vysoutěžit zhotovitele stavby. Je to poslední fáze před samotnou realizací 
stavby. V této fázi je ještě možné projekt upravovat, avšak za cenu zvýšených nákladů. 

Výběrové řízení pro zhotovitele stavby a jeho výběr 

Kritéria výběrového řízení by měla odpovídat náročnosti developerského projektu. 
Kromě nabídkové ceny developer může zohlednit reference, zkušenosti, technologické a 
personální zázemí uchazeče, dobu výstavby, záruky apod. 

Smlouva o dílo (SOD) by měla být vyvážená. Rizika by měla být rovnoměrně rozložena 
mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby. Tomuto problému se věnuje FIDIC (Fédération 
Internationale Des Ingénieurs-Conseils) - mezinárodní federace národních asociací 
nezávislých konzultačních inženýrů. Tato organizace se zaměřuje na smluvně-právní 
stránkou stavební činnosti.  

Rizika: 

- zvolení nevhodných kritérií ve výběrovém řízení 
- výběr nevhodného dodavatele inženýringu 
- nevhodně sepsaná smlouva o dílo 

Přehled zpracovávaných dokumentů v časové ose developerského projektu je znázorněn 
obrázkem č. 5.3: „Přehled dokumentací zpracovávaných v developerském projektu“. 
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Obr. 5.3: Přehled dokumentací zpracovávaných v developerském projektu 

5.3 Realizace 

Realizace zahrnuje výstavbový proces stavby. Fáze začíná předáním staveniště (mezi 
stavebníkem a zhotovitelem) a končí kolaudačním souhlasem. 

V této fázi se výrazně zvyšují náklady vzniklé při jakékoliv změně projektu. Pro dodržení 
efektivity projektu je nezbytné, aby byly veškeré zásadní změny prováděny před touto 
fází projektu. 

Předání staveniště 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) definuje 
staveniště v § 3, odst. 3 takto: 

„Staveništěm se rozumí místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce; 
zahrnuje stavební pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo 
část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo 
jeho část anebo část jiné stavby.“ (6) 

„Zákon č. 225/2017 Sb. kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony“ (6) termín „staveniště“ nijak nedefinuje. 

Průběh předání staveniště: 

- vymezení staveniště, provést zápis o předání (podle potřeby je možné zápis 
doplnit jednoduchým náčrtkem), 

- stanovení způsobu oplocení či ohrazení, případně jiné ochrany bezpečnosti osob, 
- předání situace s vyznačenými inženýrskými sítěmi a jinými zjistitelnými 

podzemními překážkami na staveništi. Pokut se na staveništi žádné z těchto sítí 
nevyskytují, tato skutečnost bude do zápisu uvedena, 
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- určení objektů, které je nutno ochránit před staveništním provozem,  
- stanovení ochranných pásem a technického řešení způsobu ochrany, 
- předání odběrných míst a určení způsobu měření odběru, 
- stanovení pracovní doby, 
- určení hygienických požadavků (úroveň hluku, požadavky na čistotu, bezprašnost 

atp.), 
- Stanovení přístupových cest pro pracovníky a dopravu materiálu a strojů,  
- Určení způsobu napojení staveniště na veřejnou komunikaci,  
- stanovení požadavků na chodníky, přechody, přejezdy a osvětlení na dotčených 

komunikacích, (dopravní značení, zábory apod.), 
- stanovení způsobu vrácení staveniště stavebníkovi, 
- určení požadavků na uvedení do původního nebo projektovaného stavu. 

Zdrojem, pro zpracování podkapitoly „Průběh předání staveniště“ byl internetový portál 
„www.stavebniklub.cz“ (9) 

Projektové řízení stavby 

Hlavní náplní developera, v této části projektu, je především controlling stavby. Pro tuto 
činnost je využíván tzv. stavební dozor.  

Controllingem se rozumí dohled nad kvalitou a rozsahem stavebních prací dle platné 
projektové dokumentace, dodržování harmonogramu, schvalování víceprací a „claimů“ 
(oprávněný nárok na prodloužení termínu), kontrola kvality používaných materiálů, účast 
na kontrolních dnech apod. Rozsah činnosti zpravidla udává smlouva (příkazní nebo 
jiná). 

V průběhu stavby je zpracovávána dokumentace skutečného provedení stavby, ve které 
jsou zakresleny všechny změny, oproti povolení stavby. Tato dokumentace slouží pro 
kolaudaci stavby. 

Kolaudací je stavba dokončena v právním smyslu slova, tedy zapsané v katastru 
nemovitost. V této fázi developer připravuje jednotky na kontrolní prohlídky budoucími 
vlastníky a připravuje je na jejich předání do užívání. 

Rizika: 

Realizační fáze je ovlivněn celou řadou rizik, které může developer více či méně ovlivnit. 
Na stavebním procesu se podílejí tři hlavní účastníci – stavebník (developer), projektant 
a zhotovitel (stavební firma). Každá z těchto stran má rozdílný vliv, jak jednotlivá rizika 
ovlivnit. Jako příklad lze uvést riziko nedodržení harmonogramu. Toto riziko je z pozice 
stavebníka a projektanta těžké ovlivnitelné. Záleží především na technických a 
personálních kapacitách stavebníka a na efektivitě využití těchto kapacit. Proto by mělo 
riziko nedodržení harmonogramu přecházet na vrub zhotovitele stavby s tím, že 
projektant i stavebník nebudou do technologických postupů zasahovat. Prodloužení 
harmonogramu však může být zapříčiněno zásahem vyšší moci (zejména počasí) které 
zhotovitel nemá šanci ovlivnit. Toto riziko by proto mělo zůstat na straně stavebníka.  
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Rizik, které můžou výstavbový proces negativně ovlivnit, je spousta a je pravděpodobné, 
že k některým krizovým situacím v průběhu výstavby dojde. Proto je velmi důležité, aby 
SOD s riziky pracovala – běla by s riziky počítat, krizové situace uměla řešit, případně 
rizikům přímo předcházet. Tuto problematiku řeší již zmíněné smluvní podmínky FIDIC. 
(8) 

5.4 Provozní fáze 

Provozní fáze je individuální a vychází z podnikatelského záměru, kdy je projekt 
zpracováván za účelem prodeje, pronájmu, či kombinace obou variant. Provozní fáze 
může být posuzována z krátkodobého a dlouhodobého období. V závěrečné fázi má 
investor již minimum možností změn v projektu. Případné změny se projevují zpravidla 
vysokými náklady. Až v této fázi developer získává přesnější data, týkajících se rizik, 
nejistot, velikosti příjmů a nákladů apod., které byly v předinvestiční fázi projektu pouze 
odhadovány. 

Krátkodobým obdobím se rozumí zejména počáteční období užívání stavby, ve kterém 
až provoz uživatele může ukázat skryté vady, nedostatky, nevhodnost technického řešení 
apod. Nezbytná nápravná opatření mohou být velmi nákladná. 

Dlouhodobé období se týká celkové strategie investičního projektu. Investora zajímají 
zejména náklady a výnosy generované projektem. K nákladům lze přiřadit např. náklady 
na provoz a údržbu, či pronájem technologií. Výnosy mohou plynout např. z pronájmu 
nemovitostí. 

Pokud je nemovitost budována za účelem okamžitého prodeje, provozní fáze v podstatě 
odpadá. I v tomto případě je však důležité krátkodobé období (respektive záruční doba), 
ve kterém je nemovitost užívána finálním investorem. Záruční doba je ze zákona 
stanovená na 5 let, a to předpisem č. 89/2012 § 2129 „Neoznámil-li kupující 
prodávajícímu skrytou vadu stavby spojené se zemí pevným základem do pěti let od 
nabytí, soud kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná, namítne-li prodávající, že vada 
nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem 
skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.“ (11) 

Rizika: 

Nevhodná nebo neodborná údržba či nevhodné užívání nemovitosti může mít za následek 
zvýšení nákladů na provoz a údržbu nemovitosti. Pokud je správa nemovitosti svěřena 
třetí osobě na základě SOD, daná smlouva by měla s riziky pracovat – tj. jednotlivá rizika 
specifikovat a určit postup v případě, kdy tato rizika nastanou. 

Mezi rizika, které investor neovlivní (nicméně s nimi může počítat v předinvestiční fázi), 
patří např. zásah vyšší moci, politická či ekonomická situace apod.  

5.5 Likvidační fáze 

Likvidační fáze je finální fází projektu. V této fázi nemovitost není v provozu, nicméně 
může generovat poslední příjmy nebo výdaje, spojené s likvidací projektu. V této fázi lze 
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uvažovat o prodloužení životnosti nemovitosti a nákladech, výnosech a rizicích, které 
jsou s tímto rozhodnutím spojeny. 

Pokud je prodloužení doby životnosti ekonomicky nevýhodné, lze uvažovat o prodeji, či 
demolici stavby. Alternativou je také radikální snížení nákladů na provoz a rozhodnutí o 
osudu nemovitosti nechat na pozdější období (např. z důvodu ekonomické deprese, kdy 
by byl prodej nemovitosti nevýhodný). V každém případě by měla být, pro účely 
rozhodnutí, vypracována studie, která zahrnuje alternativy ukončení projektu.  

Rozdíl příjmů a výdajů z likvidace projektu představuje tzv. likvidační hodnotu projektu. 
Tato hodnota je součástí peněžních toků projektu. Kladná likvidační hodnota má pozitivní 
dopad na ekonomické ukazatele efektivnosti projektu, záporná hodnota má pak opační 
efekt. Likvidační hodnota s sebou přináší významné daňové dopady, se kterými je nutné 
počítat. 

Rizika: 

V této fázi existují rizika spojená se špatným rozhodnutím, jak s danou nemovitostí 
naložit. Rizikům lze předejít pečlivě zpracovanou studií, ve které jsou příjmy a výdaje, 
spojené s daným typem likvidace, co nejpřesněji vyčísleny. 
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6 Studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti je dokument, který souhrnně popisuje investiční záměr. Účelem 
dokumentu je zhodnotit všechny alternativy projektu, posoudit realizovatelnost a 
poskytnout podklady pro samotné investiční rozhodnutí, jak z technického, tak 
z ekonomického hlediska.  

SP byla také jednou z příloh při žádosti o podporu ze strukturálních fondů EU 
prostřednictvím jednotlivých operačních programů. „Společný regionální operační 
program (SROP) byl jedním z pěti programů, které byly v České republice realizovány 
na základě Rámce podpory Společenství období 2004-2006.“ (12) Aktuálně lze pro 
čerpání dotací využít IROP (Integrovaný regionální operační program), jehož 
programové období je plánováno mezi lety 2014-2020. (13) 

Podkladem pro zpracování studie proveditelnosti může sloužit například dokument: 
„Studie proveditelnosti, metodická příručka Ministerstva pro místní rozvoj“ (12) 

6.1 Postup při zpracování studie proveditelnosti 

Na zpracování studie neexistuje žádný univerzální postup. Důležité je uvědomění, že se 
jednotlivé kapitoly ve studii proveditelnosti vzájemně ovlivňují. Úprava jedné kapitoly, 
oproti původní variantě projektu, může mít vliv na řešení kapitol předchozích. Je 
doporučeno studii provádět komplexně a celou studii postupně optimalizovat. 

6.2 Obecná struktura studie proveditelnosti 

Titulní stránka 
(označení studie; název projektu; počet stran; počet příloh) 

1. Obsah  
(počet a struktura kapitol; označení stránek) 

2. Úvodní informace  
(účel zpracování studie; identifikační údaje o zadavateli, zpracovateli a 
kontaktních osobách) 

3. Stručné vyhodnocení projektu  
(1-2 str.; popis závěrů studie; hodnoty ekonomických ukazatelů; výsledek 
citlivostní analýzy; finanční efektivita; realizovatelnost) 

4. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap  
(popis charakteristik projektu; identifikace účastníků projektu; velikost projektu; 
lokalizace; popis etap, kterými projekt prochází; ostatní specifika projektu) 

5. Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix  
(popis marketingových aspektů projektu) 

6. Management projektu a řízení lidských zdrojů  
(plán organizování, řízení a kontrolu všech procesů, organizačních jednotek a 
veškerých lidských zdrojů) 

7. Technické a technologické řešení projektu 
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(shrnutí technických a technologických aspektů; výhody a nevýhody řešení; rizika; 
životnost zařízení) 

8. Dopad projektu na životní prostředí  
(popis kladných a negativních vlivů na životní prostředí)  

9. Zajištění investičního majetku  
(struktura dlouhodobého majetku; určení výše investičních nákladů; amortizační 
schéma apod.) 

10. Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek)  
(struktura oběžného majetku; materiál; nedokončená výroba; výrobky a zboží; 
pohledávky; náročnost na hotovostní prostředky) 

11. Finanční plán a analýza projektu  
a) Základní kalkulace a analýza bodu zvratu  

i) Kalkulace 
ii) Analýza bodu zvratu  

b) Finanční plán  
i) Plán průběhu nákladů a výnosů  
ii) Plánované stavy majetku a zdrojů krytí  
iii) Plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů) 

12. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 
(vyhodnocení projektu pomocí ukazatelů-NPV, IRR, Doba návratnosti, Index 
rentability a finanční analýza projektu) 

13. Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza) 
(největší rizika projektu; opatření na snížení rizik; výsledek citlivostní analýzy) 

14. Harmonogram projektu 
(časový plán jednotlivých fází projektu; provázanost fází) 

15. Závěrečné shrnující hodnocení projektu Přílohy 
(komplexní závěr projektu; vyjádření o realizovatelnosti a finanční rentabilitě) 

Přílohy 
 (dle specifických potřeb projektu) 
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7 Ukazatele pro hodnocení ekonomické efektivnosti 

developerského projektu 

Každý investiční projekt má za cíl zhodnotit investovaný kapitál v co největším poměru, 
za podstoupení přijatelného rizika. Zhodnocení může být v rovině čistě finančního 
charakteru (platí většinou v případě privátních investičních projektů), případně lze 
hodnotit také ekonomické dopady daného investičního projektu. V případě 
ekonomického vyhodnocení projektu do hry vstupují tzv. beneficienti – osoby, na které 
má daný projekt jakýkoliv vliv (ať už pozitivní či negativní).  

Ekonomické ukazatele slouží k vyhodnocení projektu především v předinvestiční fázi 
projektu. Díky nim investor získá představu např. o tom, zda je projekt vůbec 
realizovatelný, jaké množství investic je nutné vynaložit na jeho realizaci, jaká je doba 
návratnosti a zda se projekt vůbec vyplatí realizovat. Hodnoty (příjmy a výdaje projektu, 
časový harmonogram apod.), dosazované do studií v předinvestiční fázi, jsou 
předpokládané. Většinou neodpovídají reálným hodnotám projektu, nicméně se jim 
alespoň řádově blíží. 

Ekonomické ukazatele lze použít také v průběhu a závěrečné fázi projektu. V tomto 
případě již investor zpravidla vychází z reálných hodnot (reálné náklady a výnosy 
projektu). Ukazatele zpracované v těchto fázích slouží k reálnému vyhodnocení 
efektivity projektu. Metod, pro hodnocení investice existuje celá řada. Metody lze rozdělit 
na statické a dynamické: 

Statické metody hodnocení investice 

Statické metody jsou založeny na sledování peněžních toků. Porovnávají výnos investice 
s počátečními výdaji, s faktorem rizika a času počítají pouze v omezené míře. 

Mezi statické metody lze zařadit: 

 průměrný roční výnos (AAR-Average Annual Return), 
 průměrná doba návratnosti (Average Payback Period),, 
 průměrná procentní výnosnost (Average Percentage Return), 
 doba návratnosti (PP-Payback Period). 

Dynamické metody hodnocení investice 

Dynamické metody zohledňují faktor času a rizika. Tyto metody jsou založené na 
diskontování peněžních toků. 

Mezi dynamické metody lze zařadit: 

 Čistá současná hodnota (NPV-Net Present Value) 
 Vnitřní výnosové procento (IRR-Internal Rate of Return) 
 Index ziskovosti (PI-Profitability Index) 
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 Doba návratnosti (PP-Payback Period) 
 Průměrný výnos z účetní hodnoty (ABPM-Accounting-Based Profitability 

Measures) 
 CAGR (Compound Annual Growth Rate) 

V následující části této kapitoly budou blíže rozepsány finanční ukazatele, které jsou 
používány ve Studii proveditelnosti. 

7.1 Čistá současná hodnota  

Čistá současná hodnota (Net Present Value-NPV) patří mezi dynamické metody 
hodnocení investic. Počítá pouze s budoucími peněžními toky. Nezohledňuje účetní 
položky (výnosy, náklady) nebo hodnotu společnosti. Řeší pouze Cashflow daného 
investičního projektu. Aby byl tento ukazatel použitelný, je velmi důležité správně 
odhadnout finanční toky (příjmy a výdaje) související s daným investičním projektem. 
NPV není příliš vhodný pro hodnocení strategicky významných projektů (expanze na 
nový trh, projekty s životností desítek let), právě díky nutnosti relativně přesného odhadu 
generovaných toků. Naopak se NPV hodí pro operativní a taktické rozhodnutí (např. 
investice do zařízení firmy). (15) 

Správně nastavená doba životnosti investice je pro NPV neméně důležitá. Doba životnosti 
významným způsobem ovlivňuje, zda bude projekt ztrátový nebo velmi ziskový. Obvykle 
se za tuto hodnotu nedosazuje odpisová, ale skutečná doba životnosti dané investice nebo 
zařízení (NPV počítá s výdaji, nikoliv s náklady). U investicí do zařízení firmy lze doba 
životnosti odvodit docela přesně, na základě záruk poskytovaných dodavatelem, ze 
zkušeností investora, z konkurenčních nebo obdobných projektů apod. Složitější je 
stanovení doby životnosti u projektů, jejichž průběh je ovlivněn řadou významných rizik, 
jejichž výsledek je nejistý. Typickými příklady takových projektů je např. uvedení 
nového produktu na trh, práce s lidmi apod. (16) 

Výhodou NPV je fakt, že počítá s budoucími toky peněz, které jsou ovlivněné diskontní 
sazbou. Pro hodnocení projektů je vhodné rozdělit diskontní sazbu na sociální a finanční. 

Stanovení finanční diskontní sazby: 

 úroková sazba státních dluhopisů nebo dlouhodobá reálná úroková sazba 
komerčních úvěrů, 

 mezní výnos portfolia cenných papírů na kapitálovém trhu, 
 specifická úroková sazba 

Sociální diskontní sazba je využívána zejména u hodnocení projektů financovaných 
z veřejných zdrojů. Tedy u projektů, u kterých nejde zejména o maximalizaci finančního 
ohodnocení, ale o ekonomický přínos projektu. 
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Hodnotu NPV lze vypočítat, jako rozdíl současné hodnoty (PV-Present Value) a 
počátečních investičních nákladů: 

  

kde:       

NPV … čistá současná hodnota, 
PV … současná hodnota budoucích peněžních toků projektu, 
IC  … investiční náklad, 

Současnou hodnotu budoucích peněžních toků (PV) lze získat ze vztahu: 

 

kde:       

PV … současná hodnota budoucích peněžních toků projektu, 
Ri … výnos v jednotlivých letech, 
i  … doba životnosti projektu, 
r … diskontní sazba (časová hodnota peněz) v % /100 

Zlomek 
( )

 se nazývá diskontní faktor. 

Při posuzování efektivity projektu pomocí hodnoty NPV se lze řídit následujícím 
pravidlem: 

Pokud je NPV nulové nebo kladné, je projekt přijatelný. Pokud je NPV záporná, měl by 
být projekt zamítnut, protože je investice neefektivní. V případě srovnání více 
investičních alternativ, je preferována vyšší NPV. 

 

 

 

 

 

7.2 Index ziskovosti  

Index ziskovosti (PI-Profitable index) je dynamická metoda používaná k hodnocení 
investic. Je založena na metodice diskontovaného cash-flow a vyjadřuje poměr přínosů 
k počátečním kapitálovým výdajům. 
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Index ziskovosti lze získat vydělením současné hodnoty očekávaných peněžních toků 
hodnotou počáteční investice neboli: 

 

kde:       

PI … index ziskovosti 
I … počáteční investice (kapitálový výdaj) 
CFt  … peněžní toky v jednotlivých letech 
n … doba životnosti projektu 
r … diskontní úroková míra 

Projekt je přijatelný, pokud je výsledná hodnota větší než 1. Číslo udává relativní 
„obohacení“ společnosti. Ukazatel je výhodné používat jako doplňující kritérium 
k NPV a také pro porovnání více investičních variant mezi sebou. (17) 

7.3 Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento (IRR-Internal Rate of Return) je dynamický ukazatel, kterým 
se zjišťuje procentuální výše příjmu daného investičního projektu, při zvážení časové 
hodnoty peněz. (18) 

Každý investor má většinou určenou minimální hodnotu výnosu investice, pod kterou 
nechce jít. V případě podniku je toto procento stanoveno ukazatelem WACC (Weighted 
Average Cost of Capital – průměrné náklady kapitálu), jenž je bráno právě jako 
požadavek na minimální zhodnocení investovaného kapitálu. IRR bývá porovnáváno 
s hodnotou WACC. Pokud je IRR větší než WACC, investice splňuje podmínku na 
minimální procento zhodnocení investice. (19) 

Metoda IRR je spojena s metodou čisté současné hodnoty (NPV), neboť IRR je diskontní 
sazba, při které je NPV nulová. 

Vnitřní výnosové procento lze získat výpočtem:  

 

kde:       

IRR … vnitřní výnosové procento 
CFt … peněžní toky v jednotlivých letech 
n … doba životnosti projektu 
t ... pořadový rok v rámci života projektu 



~ 35 ~ 

 

IRR však není tak univerzální, jako NPV. IRR lze použít pouze v případě, kdy záporné 
peněžní toky probíhají pouze na začátku investice a všechny následující peněžní toky jsou 
kladné. Jinými slovy, znaménka souhrnných peněžních toků se po celou dobu životnosti 
projektu mohou měnit právě jednou. Takové omezení u výpočtu NPV neplatí. 

7.4 Průměrné náklady kapitálu  

Průměrné náklady kapitálu (WACC-Weighted Average Cost of Capital) neslouží 
k hodnocení investice. Jedná se však o ukazatel, pomocí kterého podnik vypočítá, kolik 
v průměru zaplatí za svůj kapitál těm, kteří jí ho poskytují – tj. bankám a dalším věřitelům 
nebo vlastníkům. WACC tedy udává aktuální minimální požadovanou míru výnosnosti, 
které firma musí dosáhnout. WACC je tedy srovnáván s ukazatelem IRR, pro získání 
informace, zda je vhodné investici uskutečnit. (20) 

WACC se skládá z nákladů na cizí kapitál a nákladů na vlastní kapitál. WACC je vyjádřen 
v úrokové míře nebo v diskontní sazbě. 

Výpočet průměrných nákladů kapitálu:  

 

kde: 

rd … náklady na cizí kapitál 
t … sazba daně z příjmů právnických osob 
D … cizí kapitál 
C … celkový dlouhodobě investovaný kapitál 
re … náklady na vlastní kapitál 
E … vlastní kapitál 
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8 Financování developerských projektů 

Financování developerských projektů představuje v kontextu jejich přípravy a realizace 
zásadní aspekt, který je významný ve vazbě na hodnocení rizik projektu a provedení jeho 
ekonomických analýz.  

Financování je možné provádět: 

 z vlastních zdrojů,  
 z cizích zdrojů,  
 z provozních zdrojů,  
 jinou nestandardní formou (PPP projekty apod.).  

Obecně lze financování investic charakterizovat jako činnost zabývající se získáváním 
finančních zdrojů pro založení, chod a rozvoj podniku / projektu, a to v potřebném 
objemu, čase a struktuře, při optimálních nákladech na jejich obstarání a s definovanou 
cenou za jejich používání (WACC). Financování investic se zabývá soustřeďováním a 
optimálním složením různých forem finančních zdrojů na úhradu reálných podnikových 
investic.  

Hlavním zdrojem pro tuto kapitolu je publikace „FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční 
rozhodování a řízení projektů: jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich 
riziko a vytvářet portfolio projektů. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada).“ (19) a 
internetový portál businessinfo.cz. (21) 

Členění finančních zdrojů 

Zdroje financování (kapitál) projektu lze třídit podle více hledisek. K základním 
hlediskům patří: 

 místo původu zdrojů (odkud zdroje pochází), 
 vlastnictví těchto zdrojů (kdo zdroje vlastní).  

Podle místa se rozlišují interní a externí zdroje financování. 

Interní zdroje financování projektu může využít pouze existující firma s podnikatelskou 
historií. Tyto zdroje jsou tvořeny vlastní podnikatelskou činností dané firmy a tvoří je 
především: 

 zisk po zdanění, který podnik vytvořil v minulosti, 
 odpisy a přírůstky rezerv, 
 odprodej některých složek dlouhodobého majetku, 
 snížení oběžných aktiv (zásoby, pohledávky) 
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Externí zdroje pro financování projektu využívají zpravidla nově vznikající firmy. Tyto 
zdroje však může využít i již existující firma. Mezi základní zdroje externího financování 
patří: 

 původní vklady vlastníků, 
 dlouhodobé bankovní (dodavatelské) úvěry, 
 dluhopisy, 
 krátkodobé bankovní úvěry, sloužící k překlenování dočasného nedostatku 

pohotových zdrojů, 
 subvence a dary (ze státního rozpočtu, ze specializovaných fondů) 
 rizikový kapitál (Venture Capital). 

Podle vlastnictví lze zdroje financování členit na vlastní a cizí kapitál. 

Vlastní kapitál může být tvořen jak interními, tak externími zdroji. Podstatné přitom je, 
že vlastní kapitál není třeba splácet. Proto představuje bezpečný zdroj financování 
investičních projektů.  

Cizí kapitál je třeba splácet. Kromě toho je nutné hradit jeho náklady např. v podobě 
splátek jistiny bankovních a dodavatelských úvěrů, vyplacení emise obligací aj. Touto 
skutečností je forma investice, za pomoci cizího kapitálu, značně rizikovější. 

Z výše uvedených zdrojů financování mají v naší ekonomice největší váhu dlouhodobé 
úvěry, případně dluhopisy a finanční leasing. Financování projektů formou navýšení 
základního kapitálu, resp. emisí akcií u akciových společností je jedním z 
nejrozšířenějších způsobů financování investičních projektů v zemích s vyspělou tržní 
ekonomikou. 

8.1 Vlastní zdroje financování 

Základní formy financování z vlastních zdrojů tvoří: 

 základní kapitál, 
 navýšení základního kapitálu, 
 nerozdělený zisk z minulých období, 
 odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 
 výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a zásob, 

8.2 Cizí zdroje financování 

Cizí zdroje jsou všechny zdroje, které nejsou zdroji vlastními. Lze je klasifikovat jako 
prostředky, které byly podniku zapůjčeny a které bude muset vrátit společně s 
dodatečnými náklady (úroky). 

Mezi cizí zdroje lze zařadit: 

 bankovní úvěry, 
 obligace, 
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 korporátní (firemní) financování, 
 projektové financování, 
 ostatní formy financování. 

8.2.1 Bankovní úvěry 

Bankovní úvěry patří k nejrozšířenějším druhům financování. Lze je získat u bankovních 
institucí v podobě krátkodobých (překlenovacích se splatností do 1 roku), střednědobé 
(splatnost do 4 let) nebo dlouhodobých úvěrů (splatnost nad 4 roky). Bankovní úvěry se 
dále dělí na účelové a neúčelové. Pokud se jedná o neúčelové úvěry, banka nepožaduje 
doložení o tom, na co byly peníze použity, avšak tento typ úvěru je obvykle spjat s vyšší 
úrokovou sazbou. 

Bankovní úvěr je poskytován na základě žádosti o úvěr a vychází z analýzy bonity 
žadatele a analýze investičního projektu. Na základě těchto analýz pak banka rozhodne, 
zda a za jakých podmínek bude úvěr poskytnut.  

Mezi základní faktory ovlivňující cenu bankovních úvěrů patří: 

 informace o investorovi: 
o historie investora, 
o referenční projekty,  
o finanční zdraví,  
o výše obratu; 

 informace o projektu: 
o kvalita podnikatelského záměru,  
o rizikovost projektu,  
o posouzení ekonomické efektivnosti projektu,  
o rozpočtové náklady projektu,  

 návrh způsobu financování projektu: 
o podíl vlastních a cizích prostředků,  
o druh bankovního úvěru,  
o výše požadovaného bankovního úvěru,  
o doba a způsob splácení bankovního úvěru,  
o fixace úrokové sazby,  
o způsob splácení. 

8.2.2 Obligace 

Obligace je typ dluhového cenného papíru, který je emitován emitentem (podnikatelským 
subjektem) za účelem získání finančního zdroje od věřitele. Věřiteli vzniká nárok na úrok 
vyplácený v předem stanovených termínech a na splátku nominální ceny obligace. Věřitel 
se přitom nepodílí na rozhodování firmy. Získané finanční zdroje tak mohou být použity 
pro financování investičního projektu. Po dosažení doby životnosti obligace jsou tyto 
obligace plně splaceny.  
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Z daňového hlediska emise obligací představují levnější způsob financování než emise 
akcií, jelikož úroky hrazené z obligací jsou nákladovou položkou a snižují základ ke 
zdanění. Dividendy (tj. odměna pro akcionáře) jsou vypláceny až z čistého zisku po 
zdanění. Na druhou stranu, pokud firma neprosperuje, dividendy vyplatit nemusí, kdežto 
úroky z obligací musí vyplatit, i když bude ztrátová, což může vést až k jejímu bankrotu.  

Obligace jsou obchodovány na kapitálovém trhu. 

8.2.3 Korporátní financování 

Investiční úvěr je nejběžnějším typem externího financování projektů. Podnik obvykle 
může získat úvěr ve dvou podobách: 

 bankovní úvěr,  
 dodavatelský úvěr. 

Bankovní úvěr (investiční úvěr), je poskytován komerčními bankami, penzijními fondy 
nebo pojišťovacími společnostmi. Investiční projekty jsou obvykle financovány 
prostřednictvím střednědobých či dlouhodobých úvěrů. Při poskytnutí úvěru je zpravidla 
požadována záruka v podobě hmotného, nehmotného majetku či jiných aktiv, která jsou 
ve vlastnictví žadatele. Investiční úvěr je, po dobu jeho splatnosti, umořován splátkami 
(včetně platby úroků). Úroky mohou být zahrnuty v investičních výdajích projektu. 

Dodavatelský úvěr, je forma obchodního úvěru, který je poskytován dodavatelem 
dlouhodobého majetku odběrateli ve formě odložení platby za dodané zboží (stroje a 
zařízení). Odběratel následně po sjednanou dobu splácí dohodnutou částku, společně 
s úroky. Úroky bývají zahrnuty do jednotlivých splátek (jako součást kupní ceny) a 
mohou být zahrnuty do vstupní ceny dlouhodobého investičního majetku pro odpisování. 
Dodavatelský úvěr je zpravidla kryt směnkami, které může dodavatel eskontovat u banky, 
čímž přemění dodavatelský úvěr na úvěr bankovní (eskontní). 

Dodavatelský úvěr lze dále dělit na: 

 úvěr na movitou zástavu – odběratel se stává ihned vlastníkem předmětu 
dodávky, daná věc však pro dodavatele slouží jako záruka za poskytnutí úvěru; 

 podmíněný prodejní kontrakt – odběratel se stává vlastníkem předmětu 
dodávky až po uhrazení její ceny dodavateli. 

8.2.4 Projektové financování 

U projektového financování jsou finanční prostředky použity výhradně na daný investiční 
projekt. Poskytnuté prostředky jsou tedy odděleny od ostatních investičních aktivit 
podiku. Čerpání i splácení úvěru je nastaveno dle peněžních toků ve všech fázích daného 
investičního projektu. Finanční prostředky mohou být zajištěny výše uvedenými způsoby, 
včetně dodavatelského úvěru. 

Charakteristické znaky projektového řízení: 

 investiční projekt reaguje na peněžní příjmy a výdaje daného projektu, 
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 oddělení financování projektu od stávajících aktivit podniku,  
 ochrana věřitelů ve všech fázích investičního projektu (práce s riziky). 

Účastníky projektového financování mohou být akcionáři, projektová firma, dodavatel a 
subdodavatelé stavby, provozovatel, věřitelé a další subjekty jako pojišťovny, státní 
orgány apod. Hlavní výhodou projektového financování (oproti financování 
korporátnímu) je práce s rizikem v podobě ochrany ostatních podnikatelských aktivit v 
případě neúspěchu projektu. Projektové financování se vyznačuje svojí transparentností 
a umožňuje přesné čerpání potřebného kapitálu  

Financování projektu z provozních zdrojů 

Klasickým příkladem financování z provozních zdrojů je využití leasingu k financování 
dlouhodobého majetku. Leasingem lze pronajmout nemovitosti, stroje, výrobní zařízení, 
či výrobky dlouhodobé spotřeby. Je to alternativa pro firmy, které nemohou (nebo 
nechtějí) dosáhnout na bankovní úvěry.  

Leasing umožňuje prakticky okamžitě pronajmout a využívat potřebný hmotný i 
nehmotný dlouhodobí majetek. Po dobu pronajímání je vlastníkem pronajímatel, po 
vypršení leasingové smlouvy vlastnická práva přecházejí na nájemce. 

Leasing lze rozlišit na dva druhy: 

 finanční leasing, 
 provozní leasing. 

Finanční leasing umožňuje dlouhodobý pronájem hmotného i nehmotného majetku, 
přičemž vlastnická práva zůstávají leasingové společnosti. Doba trvání leasingu bývá 
totožná s dobou ekonomické životnosti pronajímané věci. Nájemce má právo, po 
ukončení leasingu, majetek odkoupit. Finanční leasing lze dále dělit na přímý, nepřímý a 
operativní. 

Provozní (operativní) leasing se od finančního liší tím, že leasingová společnost, jako 
vlastník, musí (po dobu leasingu) pronajímaný majetek udržovat. Doba leasingu bývá 
zpravidla krátkodobá a bývá kratší, než je ekonomická doba životnosti pronajímaného 
majetku. Nájemce nemá právo na odkup pronajímaného majetku, pronajímatel jej po 
ukončení leasingu dále pronajímá. Tento způsob pronájmu bývá typický pro pronájem 
strojů a jiných zařízení, které podnik potřebuje pouze dočasně.  

8.2.5 Ostatní formy financování 

Mezi nestandardní formy financování projektů patří např. BOOT, PPP a rizikový kapitál. 

BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) je zvláštní forma projektového financování, 
která umožňuje efektivně přenést rizika spojená s realizací a provozem projektu 
z objednatele projektu na dodavatele projektu. Objednatelem je zpravidla veřejný sektor 
(může jím být i jiný podnikatelský subjekt). Ten poskytne koncesi dodavateli projektu, 
subjektu (většinou z řad soukromého sektoru), který má s realizací a provozem daného 
typu projektu zkušenosti. Koncese spočívá ve financování, projektování, realizaci 
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výstavby a dočasném provozu, většinou do doby stabilizace provozu, trhu a zaškolení 
pracovníků v pracovním provozu. Po ukončení této doby se koncese přenese zpět 
z dodavatele na objednatele. 

Při realizaci projektu touto formou je potřeba zvážit určité aspekty: 

 zvolení vhodného zdroje financování, 
 vhodné rozložení rozhodovací pravomoci mezi objednatelem a dodavatelem 

(práce s riziky), 
 stabilitu obou subjektů, podílejících se na projektu, 
 stanovení přesných podmínek pro předání koncese mezi účastníky projektu, 
 schopnosti, kompetence a reference dodavatele projektu. 

Realizace projektu formou BOOT u nás není příliš rozšířen, pravděpodobně kvůli 
konzervativnímu přístupu potencionálních objednatelů a dodavatelů projektu. Ve světě je 
tento model využíván například v Saudské Arábii, Číně, Pákistánu, Thajsku, Turecku 
apod. 

Existuje celá řada typů projektového financování, která fungují na obdobném principu 
(práce s riziky, přenášení kompetencí atd.), jako BOOT. Jsou to například: 

 BOT (build-operate-transfer), 
 BOO (build-own-operate), 
 BLT (stavba-pronájem-převod), 
 DBFO (design-build-finance-operate), 
 DBOT (design-build-operate-transfer), 
 DCMF (design-construct-manage-finance). 

PPP (Public Private Partnership) je další formou financování projektů iniciovaných 
veřejným sektorem. PPP jsou prosazovány na základě myšlenky, že soukromý sektor je 
schopný lépe a efektivněji investiční plány. Legislativní rámec na evropské úrovni je 
vymezen „zelenou knihou Evropské komise o partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a právu společenství o veřejných zakázkách a koncesích z roku 2004“, takto: 

„Pojmem PPP se obecně označují formy spolupráce mezi orgány veřejné správy a 
podnikatelským sektorem za účelem zajištění financování, výstavby, obnovení, správy či 
údržby veřejné infrastruktury nebo poskytování veřejné služby.“ 

Pakliže je realizace uskutečněna mezi veřejným a soukromým sektorem, lze projekt 
realizovat formou BOOT, či podobnou formou spolupráce. Při financování PPP projektů 
se zvažují zejména aspekty zahrnující: 

 zdroje financování projektu, 
 rozpočtové možnosti zadavatele, 
 požadavky a podmínky věřitelů, 
 délka projektu 
 rizika spojená s projektem, 
 predikce trhu. 
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Do PPP projektů vstupují zpravidla investor, veřejný zadavatel a banka, přičemž každý 
z účastníků čelí odlišným problémům a k projektu má rozdílný úhel pohledu. 

Z pohledu investora mohou být PPP projekty zajímavé, z důvodu spolupráce se státní 
organizací. Jednoduché projekty mohou být atraktivnější než ty složité, u kterých mohou 
hrozit potíže, např. s likviditou). Investor má zpravidla snahu přenášet rizika na státní 
organizaci.  

Banky mohou mít problém s nedostatkem dlouhodobých zdrojů, které mohou (zejména 
ekonomické) projekty generovat. Musí počítat s vzrůstem rizikových marží, a tím i s 
růstem sazeb. Z tohoto důvodu preferují větší účast na participaci vlastního kapitálu 
investora. I na vzdoru těchto skutečností jsou ochotny hledat nové projekty, kde by 
alokovaly volné zdroje. 

Z pohledu veřejného zadavatele jde zpravidla o dlouhodobou investici. Musí disponovat 
dostatečným množstvím volných zdrojů a počítat s možnými propady na straně příjmů 
(pokles příjmu z daní). Projekt musí odpovídat konceptu využití daného území a být 
součástí taktického či strategického plánování. Je nutné minimalizovat možnost, že by 
projekt nebyl prioritní. Zároveň má zadavatel snahu přenést většinu rizik na investora 
projektu. Důvodem, proč u nás PPP projekty nejsou rozšířené, může být malá znalost 
kombinace PPP s dotačními tituly, nezkušenost s tímto typem financování či nedostatečná 
osvěta potencionálních účastníků projektu. 

Rizikový kapitál (Venture Capital) je další formou financování projektu. V případě 
tohoto typu financování investor investuje svůj kapitál přímo do základního kapitálu 
daného podniku, který z pravidla není obchodovaný na veřejných trzích. Tím získá 
v podniku významný podíl, podnik přitom získá významný kapitál, který může využít 
k dalším investicím. Investor společně s managementem daného podniku pak společnou 
činností spolupracují na zvýšení hodnoty daného podniku. Cílem investora je, díky 
dlouhodobému vkladu, zhodnotit svoje zdroje v následném prodeji svého podílu. V tomto 
případě financování firma investorovi neposkytuje prakticky žádné záruky (jako tomu 
bývá u splácení úvěru). Aby investor investoval, musí podnik předložit atraktivní 
podnikatelský záměr. Dále musí podnik disponovat dostatečně schopným týmem, aby 
bylo možné tento záměr realizovat.  Zvýšení základního kapitálu umožňuje využívat další 
externí zdroje financování. 

 

Závěrem je nutné dodat, že způsob financování má zásadní vliv na finanční (či 
ekonomickou) efektivitu a stabilitu konkrétního projektu i podniku, který daný projekt 
uskutečňuje. 
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9 Případové studie 

Tato studie zpracovává ekonomickou efektivnost developerského projektu. Studie 
zahrnuje zvolení vhodné nemovitosti, sestavení harmonogramu, vyčísluje příjmy a 
výdaje, navrhuje financování a posuzuje ekonomickou efektivitu projektu. 

Cílem případové studie je stanovení peněžních toků projektu a posouzení jeho 
ekonomické efektivnosti. 

9.1 Úvod a charakteristika developerského projektu 

Pro případovou studii jsem zvolil bytový dům o šestnácti bytových jednotkách, na ulici 
Přadlácká v Brně – Zábrdovicích. Developerský projekt se skládá z nákupu stávající 
nemovitosti, z rekonstrukce nemovitosti a z následného zhodnocení. Část bytových 
jednotek bude prodána po dokončení rekonstrukce, zbývající bytové jednotky budou 
pronajímány po dobu pěti let a následně prodány za tržní cenu. 

Developerem je fiktivní podnikatelský subjekt JRK, s.r.o., jehož předmětem podnikání je 
nákup nemovitostí určených pro bydlení, jejich rekonstrukce a následný prodej, za 
účelem zisku. 

 

9.2 Stanovení cílů developerského projektu 

Cílem projektu je co nejefektivněji zhodnotit vlastní investovaný kapitál, 
jehož maximální hodnota činí 20.000.000 Kč (vlastní zdroje), hodnota cashflow přitom 
také nesmí klesnout pod tuto hodnotu (20.000.000 Kč). Maximální doba investice je 
v horizontu sedmi let od nabytí vlastnických práv k dané nemovitosti.  

Investice je považována za úspěšnou, za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek 
a za dosažení minimálních hodnot ukazatelů pro hodnocení ekonomické efektivnosti. 

Minimální požadované hodnoty ekonomických ukazatelů: 

 Čistá současná hodnota: 5.000.000 Kč 
 Index rentability:  13,0  
 Vnitřní míra výnosnosti: 20 % 

9.3 Popis lokality 

Řešeným objektem je bytový dům ležící na ulici Přadlácká, na parcele s p.č. 968 v obce 
Brno v k.ú. Zábrdovice. Uvedená parcela, o výměře 344 m2, je v katastru nemovitostí 
evidována jako zastavěná plocha a nádvoří. K řešené nemovitosti patří parcela s p.č. 
972/1, o výměře 223 m2, která je využívána jako zahrada.  
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Ulice Přadlácká leží mezi ulicí Francouzskou a Bratislavskou a je rovnoběžná s ulicí Cejl. 
Z investičního hlediska se jedná o zajímavou lokalitu, ve které momentálně probíhá řada 
výstavbových projektů. Dopravní a občanská infrastruktura v okolí budovy je na velice 
vysoké úrovni. Nachází se zde zastávka trolejbusů přímo před domem a minutu od domu 
se nachází zastávka tramvaje. Vlakové i autobusové nádraží je od domu vzdáleno 5 minut 
autem. V okolí domu se nachází velké množství obchodů, restaurací a centrum města je 
vzdáleno 10 minut chůzí. V docházkové vzdálenosti se nachází veškerá občanská 
vybavenost: 
 

 Potraviny – 30 m 
 Lékárna – 240 m 
 Tramvaj č. 2, 4 a 11 – 300 m 
 Hypermarket Albert – 450 m 
 Vojenská nemocnice – 450 m 
 Mateřská školka – 550 m   
 Brno – Hlavní nádraží – 13 min (MHD) 
 Brno – Česká – 14 min (MHD) 

9.3.1 Popis objektu 

- Obestavěný prostor: 6678,8 m3 
- Zastavěná plocha: 445,12 m2 
- Užitná plocha: 1989,4 m2 
- Specifikace bytů viz.: tabulka č. 1 

Nemovitost je nepodsklepená, o pěti nadzemních podlažích, s dosud nevyužívaným 
podkrovím v místě 6.NP. Půdorysné rozměry objektu jsou cca 15,25 x 13,6 m. Stávající 
výška objektu po hřeben je 22,1 m, spád sedlové střechy je směrem do ulice 30°, směrem 
do dvorní části taktéž 30°. V bytovém domě je v současné době 13 bytových jednotek 
s dispozicemi 1+kk a 2+kk, o výměrách od 28,9m2 do 61,7m2. V prvním patře se nachází 
2 samostatné garáže o výměrách 15 m2 a 13 m2, dále místnosti sloužící jako skladové 
prostory o výměrách 11,8 a kotelna (s plynovým kotlem) o výměře 10,2 m2. Veškerá 
technická infrastruktura je již k domu zavedena. 

Každá bytová jednotka, kromě bytové jednotky v 1.NP, má vlastní balkon o výměře 3,2 
m2. V bytovém domě se nachází osobní výtah.  

Vlastníkem nemovitosti je fyzická osoba, která nemovitost využívá převážně k pronájmu 
bytových jednotek. 

9.4 Cenová analýza prodeje ve vybrané lokalitě 

Cenová analýza slouží ke stanovení tržní ceny jednotlivých bytových jednotek. Analýza 
spočívala ve vyhledání podobných jednotek (tj. bytové jednotky v osobním vlastnictví, 
po rekonstrukci, se stejnou dispozicí a podobnou bytovou plochou, ve stejné lokalitě) za 
aktuální tržní nabídkové ceny. Pojem „nabídková cena“ je dosti podstatný, reálná tržní 
hodnota daných nemovitostí se může od nabízené ceny lišit.   
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Nabídková cena jednotlivých srovnávaných nemovitostí byla podělena jejich plochou, za 
účelem zjištění ceny za m2. Průměrem těchto hodnot lze získat orientační hodnotu ceny 
za m2 nabízených bytových jednotek. 

Pro získání daných informací byly použity internetové stránky www.sreality.cz. (22) Tyto 
stránky umožňují filtrovat nemovitosti dle celé řady parametrů, mezi které patří 
například: 

 typ vlastnictví (soukromé, družstevní, státní / obecní),  
 typ jednotky (1+kk, 1+1, 2+kk atd.), 
 hledaná lokalita, 
 cenové rozmezí, 
 stav objektu (dobrý, novostavba, k rekonstrukci apod.) 

Stránky patří k nejnavštěvovanějším realitním portálům v ČR, s návštěvností kolem 3,7 
mil. návštěvníků za měsíc. (23) 

9.4.1 Stanovení prodejních cen bytových jednotek: 

Jednotková cena bytové plochy se (mimo jiné) odvíjí od dispozice bytové jednotky, 
případně od velikosti plochy bytové jednotky. Z tohoto důvodu jsou stanoveny 
jednotkové ceny individuálně pro daný typ dispozice (1+kk, 2+kk, 3+kk).  

Seznam referenčních jednotek je obsažen v příloze č. 1 „Seznam referenčních bytových 
jednotek“, který je přílohou této diplomové práce.  

Tabulka č. 9.1. „Přehled ceny referenčních bytů (1+kk)“ slouží ke stanovení jednotkové 
ceny bytové plochy pro bytovou o dispozici 1+kk. 

Tab. 9.1.: Přehled ceny referenčních bytů (1+kk) 

 

Jednotková prodejní cena bytové plochy s dispozici 1+kk odpovídá 72 750 Kč/m2.  
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Tabulka č. 9.2 „Přehled ceny referenčních bytů (2+kk)“ slouží ke stanovení jednotkové 
ceny bytové plochy pro bytovou o dispozici 2+kk. 

Tab. 9.2.: Přehled ceny referenčních bytů (2+kk) 

 

Jednotková prodejní cena bytové plochy s dispozici 2+kk odpovídá 61 700 Kč/m2.  

Tabulka č. 9.3. „Přehled ceny referenčních bytů (3+kk)“ slouží ke stanovení jednotkové 
ceny bytové plochy pro bytovou o dispozici 3+kk. 

Tab. 9.3.: Přehled ceny referenčních bytů (3+kk) 

 

Jednotková prodejní cena bytové plochy s dispozici 3+kk odpovídá 61 500 Kč/m2.  

V bytovém domě se nachází dvě samostatné garáže o velikostech 14,9 a 12,7 m2. Je 
uvažováno, že jednotlivé garáže budou prodány společně s některým z bytů. Soukromé 
kryté garážové stání, přímo v bytovém domě, je zajímavý benefit, který může zaujmout 
potenciální investory. Jednotková cena prodejní plochy garáže odpovídá poloviční ceně 
jednotkové ceny bytové jednotky, tj. 30 000 Kč/m2. 

9.4.2 Vymezení bytových jednotek a stanovení jejich prodejních ceny 

Prodejní cenu bytové jednotky lze získat vynásobením jednotkové ceny bytové jednotky 
(uvedenou v předchozí kapitole) s plochou dané bytové jednotky. Podlahové plochy 
bytových jednotek lze získat z projektové dokumentace. 
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Tabulka č. 9.4. „Přehled bytových jednotek“ obsahuje dispozici, podlahovou plochu a 
jednotkovou cenu plochy a prodejní cenu jednotlivých jednotek. 

Tab. 9.4.: Přehled bytových jednotek 

 

 

9.4.3 Stanovení ceny nájemného 

Cena nájmu je ovlivňována celou řadou faktorů. K nejvýznamnějším patří lokalita, 
technická vybavenost bytové jednotky, forma placení nájmu, rozsah služeb spojený 
s nájmem apod. Pro stanovení orientační ceny nájemného lze opět použít portál 
www.sreality.cz (22), na kterém lze nalézt aktuální výši nájemného v dané lokalitě.  

Jelikož je příjem plynoucí z nájemného důležitou informací pro strategické plánování 
daného projektu, u reálného developerského projektu by bylo vhodné provést různé 
analýzy a studie, týkající se vývoje ceny nájemného v dané lokalitě, zhodnotit například 
územní plán či míru nezaměstnanosti apod. Pro účely diplomové práce lze vycházet ze 
základních informací, dostupných na již zmíněném portálu www.sreality.cz. 
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Tabulka č. 9.5.„Přehled ceny nájmu (1+kk)“ slouží k určení jednotkové ceny měsíčního 
nájemného u referenčních bytů, přepočítanou na m2 bytové plochy, pro byty o dispozici 
1+kk. 

Tab. 9.5.: Přehled ceny nájmu (1+kk) 

 

Průměrná výše nájemného u referenčních bytů o dispozici 1+kk je 305 Kč/m2 měsíčně. 

Tabulka č. 9.6.„Přehled ceny nájmu (2+kk)“ slouží k určení jednotkové ceny měsíčního 
nájemného u referenčních bytů, přepočítanou na m2 bytové plochy, pro byty o dispozici 
2+kk. 

Tab. 9.6.: Přehled ceny nájmu (2+kk) 

 

Průměrná výše nájemného u referenčních bytů o dispozici 2+kk je 210 Kč/m2 měsíčně. 
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Tabulka č. 9.7.„Přehled ceny nájmu (3+kk)“ slouží k určení jednotkové ceny měsíčního 
nájemného u referenčních bytů, přepočítanou na m2 bytové plochy, pro byty o dispozici 
3+kk. 

Tab. 9.7.: Přehled ceny nájmu (3+kk) 

Č. bytu 
Cena jednotky 

(Kč) 
Plocha jednotky  

(m2) 
Jednotková cena 
plochy (Kč/m2) 

1      15 500     84         185     
2      16 500     78         212     
3      13 500     60         225     
4      18 500     86         215     
5      13 500     70         193     
6      15 500     84         185     
  medián         202     
  průměr         202     

Průměrná výše nájemného u referenčních bytů o dispozici 3+kk je 200 Kč/m2 měsíčně. 

9.4.4 Stanovení příjmů plynoucí z nájemného 

Příjmy plynoucí z nájemného lze získat vynásobením průměrné výše nájemného plochou 
jednotlivých a počtem měsíců, během kterých je daná jednotka pronajímána. 

Tabulka č. 9.8. „Přehled příjmů z pronájmu bytových jednotek“ udává orientační měsíční 
a roční příjem, plynoucí z pronájmu jednotlivých bytových jednotek. 

Tab. 9.8.: Přehled příjmů z pronájmu bytových jednotek 
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9.5 Časový harmonogram projektu 

Časový harmonogram v tomto případě vychází z cílů developerského projektu, dle 
kapitoly 9.2 „Stanovení cílů developerského projektu“. Harmonogram je složen 
z jednotlivých fází celého projektu.  

Harmonogram projektu: 

 předinvestiční fáze:  
o leden 2019 – březen 2019 
o definování záměru, hledání příležitosti, vypracování investičního plánu; 

 investiční fáze:  
o březen 2019 – červenec 2019 
o nákup nemovitostí, vypracování projektové dokumentace, 
o výběr zhotovitele stavby, rozpočet, HMG stavby, smlouvy; 

 Realizace stavby:  
o červenec 2019 – srpen 2020 
o předání staveniště, rekonstrukce stavby, kolaudace; 

 Provozní fáze:   
o srpen 2020 – prosinec  2025 
o zahájení inzerce, příprava vzorových bytů, prohlídky, pronájem, prodej 

nemovitostí. 

Detailní časový harmonogram projektu je obsažen ve studii č. 2 „Časový harmonogram 
developerského projektu“, která je přílohou této diplomové práce. 

9.6 Stanovení výdajů projektu 

Výdaje projektu nejsou kontinuální a v jednotlivých fázích se skokově mění. Výrazné 
změny v cashflow lze pozorovat při koupi a ve fázi rekonstrukce. Významný (negativní) 
vliv na cashflow může mít i splácení případného úvěru zejména, pokud je splácen 
čtvrtletně či ročně. 

Hrubé odhadované výdaje projektu: 

 Předinvestiční fáze:   
o Definování investičního záměru:   25.000,- 
o Hledání vhodných investičních příležitostí:  15.000,- 
o Vypracování investičního plánu:   15.000,-  

       55.000,- 
 

 Investiční fáze:  
o Nákup nemovitosti:           18.000.000,- 
o Právní služby:      100.000,- 
o Výběrové řízení na projektanta:    10.000,- 
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o Zhotovení projektové dokumentace:   250.000,- 
             18 360 000,- 

 
 Příprava realizace: 

o Výběrové řízení na zhotovitele stavby:  10.000,- 

 Realizace stavby:  
o Náklady na rekonstrukci:          17.600.000,-  

 Provozní fáze:    
o Vybavení vzorových bytů    130.000,- 
o Náklady na prodej      45.000,- 

       175.000,- 

Pozn.: Detailní rekapitulace nákladů je obsažena ve studii č. 3 „Rekapitulace nákladů 
developerského projektu“, která je přílohou této diplomové práce. 

9.7 Přehled plánovaných příjmů projektu 

Příjem projektu může být tvořen pronájmem, prodejem (nebo kombinací) jednotlivých 
bytových jednotek.  

 maximální možné příjmy z prodeje:      54.888.000,-   Kč, 
 maximální možné příjmy z pronájmu:          197.150,-   Kč/měsíc, 

tj. 2.365.800,-   Kč/rok. 

Maximální příjmy lze dosáhnout pouze za předpokladu, že tržní cena prodeje i pronájmu 
bude minimálně odpovídat kalkulovaným hodnotám. Zde však hrozí relativně velké 
riziko nedodržení plánovaných cílů. Především u plánovaných příjmů z pronájmu, kdy 
nelze zaručit 100 % obsazenost všech bytových jednotek po celou dobu trvání projektu. 
Proto je vhodné plánované příjmy o určité procento úmyslně ponížit, čímž lze získat 
dostatečnou rezervu v případě odchýlení od plánovaného cíle.  

Díky dlouhodobému růstu cen nemovitostí není potřeba předpokládat snížení prodejních 
cen bytových jednotek, v případě pronájmu budou příjmy poníženy na 70 % kalkulované 
hodnoty: 

 očekávané příjmy z prodeje:      54.888.000,-   Kč, 
 očekávané příjmy z pronájmu:          138.000,-   Kč/měsíc, 

  tj. 1.656.000,-   Kč/rok. 

9.8 Předběžné koncepční řešení developerského projektu 

Koncepční řešení vychází z cílů developerského projektu, respektive z investičních 
možností developera. Pro tento účel budou navrženo 5 variantních řešení projektu, 
následně bude zvolena ta nejvhodnější, podle které bude projekt dále plánován. Každá 
z variant má stejné výchozí podmínky, které vychází z cílů projektu a z průzkumů trhu, 
nicméně každá nastiňuje jinou možnost řešení projektu: 
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Společné výchozí podmínky: 

 cena pořizované nemovitosti:  18.000.000 Kč, 
 náklady na rekonstrukci:   17.000.000 Kč, 
 maximální doba projektu:   7 let,  
 příjmy z prodeje:    54.888.000 Kč, 
 příjmy z pronájmu:    138.000 Kč/měsíc, 
 RPSN úvěru:     3 % p. a., 
 sazba daně z příjmu právnických osob: 19 % ze základu daně. 

Individuální hodnoty jednotlivých variant: 

 doba splácení úvěru, 
 doba pronájmu, 
 poměr cizího / vlastního kapitálu. 

Koncepční řešení nastiňují příjmy a výdaje projektu, nicméně finanční toky nejsou 
osazeny do časové osy projektu. Jednotlivé varianty řešení však mohou sloužit jako velmi 
hrubý model, na jehož základě lze, v budoucích fázích řešení projektu, vycházet. 

9.8.1 Varianta A 

Varianta A má tyto specifické parametry: 

 doba splácení úvěru:   0 měsíců,    
 doba pronájmu:   60 měsíců (tj. 5 let), 
 poměr cizího / vlastního kapitálu: 0 % / 100 %. 

Tato varianta je založena na financování projektu pouze z vlastních zdrojů. Tabulka č. 
9.9 „Finanční analýza varianty A“ představuje hrubou analýzu této varianty: 

Tab. 9.9.: Finanční analýza varianty A 
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Toto řešení je teoreticky možné. Z pohledu cílů projektu (dle kapitoly 9.2 „Stanovení cílů 
projektu“) však není reálné, jelikož není dodržena podmínka využití vlastních zdrojů o 
maximální výši 20 mil. Na základě dat z tabulky č. 9.10. „Cashflow projektu varianty A 
v Kč“ vyplývá, že podmínka týkající se cashflow projektu by také nebyla dodržena.  

Tab. 9.10.: Cashflow projektu varianty A v Kč 

 

Hlavním důvodem zpracování této varianty je získání informace o výši zisku projektu po 
zdanění, který činí cca 21.844.000 Kč. Tato hodnota zisku by měla být nejvyšší, 
v porovnání s ostatními variantami projektu, nicméně její dosažení je za daných 
podmínek nereálné.  

Pozn.: Důvodů, proč je nevhodné financovat projekt pouze z vlastních zdrojů, je několik. 
Tím největším je rozložení (tzv. diverzifikace) rizika, kdy jsou vlastní zdroje investovány 
do několika projektů. V případě neúspěchu některého z projektů je pak investor krytý 
zbylými projekty, tudíž nepřijde o všechny vlastní zdroje najednou. Správnou 
diverzifikací lze docílit konstantního růstu podniku, za podstoupení přijatelného rizika. 
Nevýhodou, při využití cizích zdrojů, je samozřejmě nutnost splácet náklady spojené 
s úvěrem (tzv. úmor), které jsou rozpočítány do jednotlivých splátek (tzv. anuita) úvěru. 
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9.8.2 Varianta B 

Varianta B má tyto specifické parametry: 

 doba splácení úvěru:   60 měsíců (tj. 5 let),    
 doba pronájmu:   60 měsíců (tj. 5 let), 
 poměr cizího / vlastního kapitálu: 45 % / 55 %. 

Tato varianta zahrnuje podmínku (dle kap. 9.2) na využití vlastních zdrojů do maximální 
výše 20 mil. Jak je patrné z tabulky č. 9.11.“Finanční analýza varianty B“, tato varianta 
stanovenou podmínku splňuje. Poměr vlastního kapitálu tedy nesmí přesáhnout 55 % 
investičních nákladů projektu. 

Tab. 9.11.: Finanční analýza varianty B 

 

Tato varianta realizace projektu je mnohem reálnější, než varianta A, nicméně projekt 
bude mít i nadále problémy s dodržením podmínky, týkající se cashflow projektu, jak je 
patrné z tabulky č. 9.12. „Cashflow projektu varianty B v Kč“. V této variantě je nutné 
financování vlastními zdroji ve výši cca 28.950.000 Kč. 

Tab. 9.12.: Cashflow projektu varianty B v Kč 

 

Pozn.: V závěrečné fázi rekonstrukce by měl být teoreticky vyčerpán vlastní kapitál, který 
v tomto případě odpovídá částce 19.910.000 Kč. Následuje pětileté období, ve kterém 
projekt generuje měsíční příjmy v hodnotě 138.000 Kč, nicméně měsíční splátky úvěru o 
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hodnotě 291.500 Kč cashflow projektu dále zatěžují. Rozdíl činí 153.500 Kč měsíčně. 
Projekt by dosáhl pozitivního cashflow až ve fázi prodeje bytových jednotek, což je 
v závěru pětiletého období. Proto je i tato varianta řešení projektu nevhodná. 

9.8.3 Varianta C 

Varianta C má tyto specifické parametry: 

 doba splácení úvěru:   60 měsíců (tj. 5 let),    
 doba pronájmu:   60 měsíců (tj. 5 let), 
 poměr cizího / vlastního kapitálu: 70 % / 30 %. 

Poměr vlastního kapitálu je v této variantě snížen na 30 % celkové hodnoty investičních 
nákladů, tj. na hodnotu 10.860.000 Kč. Důsledkem této změny je zvýšení cizího kapitálu, 
s čímž je spojen i nárůst nákladů na úvěr (úmor), který už relativně významně ovlivní 
hodnotu investice, jak je patrné z tabulky č. 9.13. „Finanční analýza varianty C“. 

Tab. 9.13.: Finanční analýza varianty C 

 

Hodnota úmoru činí 1.871.600 Kč. Ve stejném poměru se zvýšily také měsíční (anuitní) 
splátky tohoto úvěru. Rozdíl mezi měsíčními příjmy z nájmu a anuitními splátkami mají 
opět významný negativní dopad na cashflow projektu, jak je patrné z tabulky č. 9.14. 
„Cashflow projektu varianty C v Kč“. 

Tab. 9.14.: Cashflow projektu varianty C v Kč 
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9.8.4 Varianta D 

Varianta D reaguje na podmínku dodržení minimální hodnoty cashflow projektu. Pro 
zvýšení hodnoty CF bude část bytových jednotek prodána ihned po dokončení realizační 
fáze. Zbylé jednotky budou pronajímány po dobu pěti let.  

Specifikace varianty D: 

 doba splácení úvěru:    60 měsíců (tj. 5 let),    
 doba pronájmu:    60 měsíců (tj. 5 let), 
 poměr cizího / vlastního kapitálu:  70 % / 30 %. 
 Prodej jednotek po rekonstrukci:  50 % jednotek 

Poměr vlastního / cizího kapitálu je stejný, jako ve variantě C. Prodej poloviny bytových 
jednotek má za následek poloviční snížení příjmu z pronájmu, oproti předchozím 
variantám, jak lze vidět v tabulce č. 9.15. „Finanční analýza varianty D“. 

Tab. 9.15.: Finanční analýza varianty D 

 

Rozhodnutí, učinit prodej 50 % bytových jednotek ihned po rekonstrukci, významně 
ovlivnilo celkové cashflow projektu (oproti variantě C), jak je patrné z tabulky č. 9.16. 
„Cashflow projektu varianty D v Kč“. 

Tab. 9.16.: Cashflow projektu varianty D v Kč 
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9.8.5 Varianta E 

Varianta E vychází z variant B a D. Pro maximální efektivitu investice byl upraven poměr 
vlastního kapitálu (viz. varianta B) na hodnotu 55 % investičních nákladů, tj. na hodnotu 
19.910.000 Kč. Tato varianta počítá s prodejem 50 % bytových jednotek ihned po 
dokončení realizace, jako je tomu ve variantě D. Novinkou je zkrácení doby úvěru na 3 
roky, z důvodu snížení úmoru, jehož hodnota v tomto případě činí 723.000 Kč. 

Specifikace varianty E: 

 doba splácení úvěru:    36 měsíců (tj. 3 roky), 
 doba pronájmu:    60 měsíců (tj. 5 let), 
 poměr cizího / vlastního kapitálu:  45 % / 55 %. 
 Prodej jednotek po rekonstrukci:  50 % jednotek 

V tabulce č. 9.17. „Finanční analýza varianty E“ lze vidět parametry pro variantu E:  

Tab. 9.17.: Finanční analýza varianty E 

 

Ve variantě E je potřeba zvýšit podíl hodnoty vlastního kapitálu cca o 1,2 mil. Díky tomu 
však vzroste zisk investice cca o 1.000.000 Kč. 

Varianta E je oproti variantě D náročnější na financování projektu, jak je patrné z tabulky 
č. 9.18. „Cashflow projektu varianty E v Kč“. 

Tab. 9.18.: Cashflow projektu varianty E v Kč 
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9.8.6 Hodnocení variant a výběr finální varianty 

V předběžném koncepčním řešení bylo zpracováno celkem 5 variant. Varianty byly 
zpracovány z důvodu rozvržení financování investice, tvoří hrubý přehled možných zisků 
investice a přehled o cashflow projektu. Finální varianta pak slouží jako podklad pro 
sestavení Studie proveditelnosti, která je přílohou č. 4. „Studie proveditelnosti“, této 
diplomové práce.  

Přehled a základních parametrů jednotlivých variant je uveden v tab. č. 9.19. „Přehled 
variantních řešení projektu. 

Tab. 9.19.: Přehled variantních řešení projektu 

 

Varianta A je čistě teoretická. Investiční náklady jsou hrazeny pouze z vlastních zdrojů 
investora. Z ukazatele rentability vlastního kapitálu je patrné, že zhodnocení investice 
vlastních zdrojů není zcela efektivní. 

Varianta B vychází z cílů developerského projektu, konkrétně z podmínky, že vlastní 
zdroje nesmí překročit hodnotu 20.000.000 Kč. Tato podmínka bude v realizační fázi 
dodržena, v provozní fázi však hrozí, že vlivem anuitních splátek bude nutné vynaložit 
další finance pro udržení životaschopnosti projektu. 

Varianta C zobrazuje variantu, kdy je vlastní kapitál snížen na hodnotu 30 % 
investičních nákladů. Z ukazatelů uvedených v tabulce č. 9.13. „Finanční analýza 
varianty C“ vyplývá, že tato varianta řešení není ideální. Díky zvýšeným nákladům, 
spojených s úvěrem, není investice zcela efektivně nastavená. Navíc, díky výraznému 
poklesu cashflow v závěrečné fázi projekt, bude nutné projekt dotovat, aby byla udržena 
jeho životaschopnost, což se promítne v množství investovaného kapitálu.  

Varianta D je založena na prodeji poloviny bytových jednotek ihned po rekonstrukci, za 
účelem optimalizace hodnoty CF projektu. Dle ukazatelů v tabulce č. 9.16. „Cashflow 
projektu varianty D“, byla myšlenka správná. Požadavky na vlastní zdroje splňují 
požadavek projektu, týkající se výše těchto zdrojů. Dle ukazatele rentability vlastního 
kapitálu se navíc jedná o nejlepší variantní řešení. 

 Varianta E je kombinací variant B a D, tj. využití vlastních zdrojů pro pokrytí objemu 55 
% investičních nákladů (B) a prodejem 50 % bytových jednotek po rekonstrukci (D). 



~ 59 ~ 

 

Novým prvkem je zde zkrácení doby splatnosti úvěru z pěti na tři roky. Oproti variantě 
D je tato varianta ziskovější, nicméně v porovnání s rentabilitou vlastního kapitálu 
vychází lépe varianta D. 

Závěr: Varianty A, B a C nesplňují cíle projektu (dle kapitoly 9.2). Varianty D a E jsou 
v souladu se stanovenými cíli projektu a dle ukazatele RVK nabízí zajímavé zhodnocení 
vlastního kapitálu. Studie proveditelnosti proto bude vycházet z variant D a E. 

Pozn.:  Následující kapitoly jsou založeny na studii proveditelnosti, která je přílohou 
č. 4 „Studie proveditelnosti“, této diplomové práce. Proto následující hodnoty 
nemusí odpovídat předchozím kapitolám. Studie proveditelnosti je 
vypracována na základě koncepčního řešení projektu, dle variant D a E. 

9.9 Princip stanovení měsíční splátky úvěru 

Typů, jakými lze splácet úvěr je několik (anuitní, progresivní, degresivní apod.). 
V případě tohoto projektu je uvažovaný typ splátky s konstantní anuitou. 

Anuita v tobě zahrnuje dvě složky – úrokovou část a tzv. úmor (poplatek za poskytnutí 
úvěru). Anuita funguje na principu, kdy se nejdříve splácí více úroky a méně úmor. V 
průběhu celého splácení se tento poměr stran otáčí. 

Anuita lze vypočítat na základě obecného vztahu: 

 

kde:       

S … anuitní splátka 
U … půjčená částka 
q … hodnota úrokové míry za časovou jednotku 
n … časová jednotka 
 

Pokud je anuita splácená ročně, za q lze dosadit procento roční úrokové míry úvěru 
(respektive ukazatel RPSN). Pokud je anuita splácena měsíčně, je nutné ukazatel převést 
dle následujícího vztah: 

q = 1 +
r

12
 

kde: 

q … hodnota úrokové míry za časovou jednotku 
r … roční úroková míra 
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9.10 Vymezení zdrojů financování 

Projekt je financován z vlastních i cizích zdrojů financování. Studie proveditelnosti 
pracuje s celkovými investičními náklady o hodnotě 22.300.000 Kč. Pro financování 
projektu budou použity 2 bankovní úvěry.  

Při nákupu nemovitostí je čerpán úvěr o objemu 12.000.000 Kč s konstantní anuitou, 
s úrokovou sazbou 2,8 % p. a., s dobou splatnosti 57 měsíců. Odhadní cena nemovitosti, 
v době nákupu, činí 18.000.000 Kč (úvěr kryje 66,7 % potřebné částky). 

 

Nákup nemovitosti: 

 objem úvěru:   12.000.000 Kč, 
 RPSN úvěru:          2,8 % p. a., 
 typ úvěru:     s konstantní anuitou, 
 doba splatnosti:     4,75 let (57 měsíců), 
 termín přijetí úvěru:      březen 2019. 

Při zahájení rekonstrukce je čerpán druhý úvěr o objemu 10.300.000 Kč s konstantní 
anuitou, s úrokovou sazbou 2,8 % p. a., s dobou splatnosti 54 měsíců. Tento úvěr je určen 
pro pokrytí části nákladů na rekonstrukci objektu. Rozpočet na rekonstrukci je stanoven 
v částce 17.600.000 Kč. Celkový úrok tedy kryje 58,5 % potřebné investice. 

Rekonstrukce objektu: 

 objem úvěru:   10.300.000 Kč, 
 RPSN úvěru:          2,8 % p. a., 
 typ úvěru:     s konstantní anuitou, 
 doba splatnosti:       4,5 let (54 měsíců), 
 termín přijetí úvěru:   červenec 2019. 

Celkový objem úvěr, ve výši 22.300.000 Kč, činí 62,6 % investičních nákladů 
(zahrnujících pouze nákup nemovitosti a rekonstrukci) projektu. Zbylých 37,4 % 
investičních nákladů, v celkové výši 13.300.000 Kč, je kryto vlastními finančními zdroji 
podniku.  

9.11 Finanční cashflow projektu 

Finanční cashflow projektu negativně ovlivňuje nákup nemovitosti, financování 
rekonstrukce a měsíčním splácením anuitních splátek úvěru. Pozitivně na cashflow 
působí čerpání úvěru a příjmy plynoucí z prodeje a pronájmu bytových jednotek. 
Z důvodu optimalizace cashflow projektu je polovina jednotek prodána ihned po 
ukončení rekonstrukce.  

Graf č. 9.1. „Cashflow projektu s využitím úvěru“ znázorňuje kvartální průběh cashflow 
projektu s využitím cizích zdrojů financování. Cashflow projektu se dostává do 
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záporných čísel ve dvou obdobích. První období je mezi 1. čtvrtletím roku 2019 a 3. 
čtvrtletím roku 2020, ve kterém dochází k výstavbě a končí prodejem cca poloviny 
bytových jednotek. Dalším obdobím, kdy je CF záporné, je mezi 4. čtvrtletím roku 2021 
a 4. čtvrtletím roku 2023, ve kterém je prodána zbylá část bytových jednotek. Díky využití 
úvěru a prodeji poloviny bytových jednotek jsou nároky na vlastní kapitál, potřebný 
v průběhu projektu, sníženy na 17.210.000 Kč. 

 

 

Graf. 9.1.: Cashflow projektu s využitím úvěru 

V případě výskytu neočekávaných finančních problémů, které by neumožňovali podniku 
financovat tento projekt v provozní fázi, je možné prodat část, případně veškeré bytové 
jednotky, před plánovaným termínem prodeje. Tímto krokem lze CF částečně zlepšit, 
případně celou investici zhodnotit předčasně. 

CF projektu je v souladu s cíli developerského projektu, dle kapitoly 9.2 „Stanovení cílů 
developerského projektu“, dle kterých CF projektu nesmí klesnout pod 20.000.000 Kč. 

V následující části této kapitoly jsou zpracovány další dvě varianty cashflow projektu. 

Graf č. 9.2. „Cashflow projektu bez využití úvěru“ znázorňuje kvartální průběh cashflow 
projektu bez využití financování bankovním úvěrem. Celý průběh projektu (až na 
poslední čtvrtletí) vykazuje potřebu financování vlastním kapitálem. Lze si povšimnout, 
že zejména v období mezi 2. čtvrtletím roku 2019 a 3. čtvrtletím roku 2020 projekt 
vyžaduje významné investice (jejichž maximální výše činí cca 33.500.000 Kč), které je 
nutné hradit vlastním kapitálem. 
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Graf. 9.2.: Cashflow projektu bez využití úvěru 

Graf č. 9.3. „Cashflow projektu – kompletní prodej po rekonstrukci“ zobrazuje průběh 
doposud nehodnocené varianty, ve které by byly všechny bytové jednotky prodány ihned 
po dokončení realizace. Z grafu je patrná velká zátěž na vlastní kapitál podniku, i za 
předpokladu čerpání stejných úvěrů, jako je tomu v předchozích variantách. Díky 
zkrácení doby splácení úvěru je nutné dlužnou částku (společně s úroky) splatit již 
v průběhu realizační fáze, což projekt významně zadlužuje. Alternativním řešením této 
varianty by bylo odložit část splátek úvěru do fáze, kdy bude probíhat prodej již 
zrekonstruovaných jednotek. Pokud by však nastalo zpoždění v kterékoliv fázi projektu, 
je pravděpodobné, že by se developer dostal do tíživé situace, ve které by musel shánět 
potřebné finance pro splácení tohoto úvěru. Tím by byla ohrožena celková stabilita 
projektu, potažmo celého podniku. 

 

Graf. 9.3.: Cashflow projektu - kompletní prodej po rekonstrukci 
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9.12 Ekonomické ukazatele hodnocení projektu 

Studie proveditelnosti nabízí dvě alternativy způsobu financování: 

 varianta bez čerpání úvěru (náklady hrazené z vlastních zdrojů), 
 varianta s využitím úvěru (vlastní i cizí zdroje financování). 

Ze studie proveditelnosti je přílohou č. 4., této diplomové práce. 

9.12.1 Varianta bez využití úvěru 

Hrubý přehled finančních toků znázorňuje tabulka č. 9.20 „Finanční toky projektu bez 
využití úvěru“. 

Tab. 9.20.: Finanční toky projektu bez využití úvěru 

 

Ekonomické ukazatele efektivnosti této varianty znázorňuje tab. č. 9.21. „Ekonomické 
ukazatele varianty bez využití úvěru“. 

Tab. 9.21.: Ekonomické ukazatele varianty bez využití úvěru 

 

 

Rentabilita projektu, za použití této varianty řešení, je velmi zajímavá. 

Hodnocení varianty:   

Získané ukazatele dosahují výrazně příznivých hodnot. Čisté provozní výnosy (bez 
zohlednění položek financování) zajišťují návratnost investice v plném rozsahu, dosažená 
míra efektivnosti je dobrá. Průběh cashflow vytváří předpoklad pro nezávislost 
návratnosti investice na způsobu financování. Varianta je však v rozporu s cíli projektu 
dle kapitoly 9.2 „Stanovení cílů developerského projektu“, proto by měla být zamítnuta. 
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9.12.2 Varianta s využitím úvěru 

Hrubý přehled finančních toků znázorňuje tabulka č. 9.22 „Finanční toky projektu s 
využitím úvěru“. 

Tab. 9.22.: Finanční toky projektu s využitím úvěru 

 

Ekonomické ukazatele efektivnosti této varianty znázorňuje tab. č. 9.23. „Ekonomické 
ukazatele varianty s využitím úvěru“. 

Tab. 9.23.: Ekonomické ukazatele varianty s využitím úvěru 

  

 

Rentabilita projektu, za použití této varianty řešení, je nižší než v předchozí variantě, 
zejména díky využití úvěru při financování úvěru. 

Hodnocení varianty:   

Získané ukazatele nedosahují tak příznivých hodnot, jako v předchozí variantě. Míra 
návratnosti vložených investičních prostředků je však přijatelná. Po finanční stránce lze 
projekt doporučit k realizaci. Varianta je však v souladu s cíli projektu dle kapitoly 9.2 
„Stanovení cílů developerského projektu“, proto by mohla být přijata jako podklad pro 
další plánování projektu. 

 

9.13 Rizika projektu a stanovení jejich významnosti 

Projekt je ovlivněn řadou rizik, které mají zásadní vliv na ekonomické ukazatele 
hodnocení investice. Mezi nejzásadnější lze zařadit: 
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 Nedostatek finančních prostředků (navýšení cen, neočekávané výdaje apod.) 
 Neočekávané technické problémy, zásah vyšší moci 
 Nízký prodej, nedostatečná poptávka 
 Nedostatečné zajištění finanční udržitelnosti 

Stanovení významnosti rizika je provedeno pomocí analýzy rizik, která jednotlivá rizika 
posuzuje dle těchto parametrů: 

 Dopad rizika (jak moc bude projekt ovlivněn, pokud riziko nastane), 
 Pravděpodobnost výskytu rizika (s jakou pravděpodobností riziko nastane). 

Dopad rizika definuje tabulka č. 9.24 „Dopad rizika na projekt“. (24) 

Tab. 9.24.: Dopad rizika na projekt 

 

Pravděpodobnost výskytu rizika definuje tabulka č. 9.25. „Pravděpodobnost výskytu 
rizika“. (24) 

Tab. 9.25.: Pravděpodobnost výskytu rizika 
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Stupeň významnosti rizika pak lze vypočítat na základě vztahu: 

V = D * P 

kde: 

V … stupeň významnosti rizika, 
D … dopad rizika, 
P … pravděpodobnost výskytu rizika. 

 

Na základě výše uvedených vztahů lze jednotlivá rizika zatřídit, dle jejich stupně 
významnosti, který udává graf č. 9.4 „Stupeň významnosti rizika“. (24) 

 

 

Graf. 9.4.: Stupeň významnosti rizika 

 

9.13.1 Zatřídění rizik projektu: 

Riziko:  Nedostatek finančních prostředků  

Projekt disponuje dostatečnou finanční rezervou v podobě vlastního kapitálu, který v 
době projektu neklesne pod plánovaných 20.000.000 Kč. Plánované nároky na vlastní 
kapitál jsou v hodnotě 17.210.000 Kč. Projekt má tedy rezervu v hodnotě 2.790.000 Kč. 
V kritickém případě lze projekt předčasně ukončit a pronajímané byty zhodnotit prodeje, 
což by CF projektu opět dostatečně zvýšilo. 

 Dopad rizika = 3, 
 Pravděpodobnost výskytu rizika = 3, 
 Stupeň významnosti rizika = 3 * 3 = 9 (nízká významnost). 

Závěr: Riziko nedostatku finančních prostředků je zanedbatelné, projekt s velkou 
pravděpodobností neohrozí. 
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Riziko:  Neočekávané technické problémy, zásah vyšší moci 

Neočekávané technické problémy mohou nastat zejména v realizační fázi projektu. Toto 
riziko bude eliminováno kvalitní přípravou projektové dokumentace, vybráním vhodné 
zhotovitele stavby (praxe, zkušenosti, odbornost...) a prováděním odborného dozoru v 
průběhu realizace výstavby. 

 Dopad rizika = 4, 
 Pravděpodobnost výskytu rizika = 2, 
 Stupeň významnosti rizika = 4 * 2 = 8 (nízká významnost). 

Závěr: Riziko vzniku neočekávaných technických problémů je zanedbatelné, projekt 
s velkou pravděpodobností neohrozí. 

Riziko:  Nízký prodej, nedostatečná poptávka 

Z důvodu nedostatku bytových jednotek v Brně, potažmo v celé ČR je tato 
pravděpodobnost velmi malá, nicméně by mohla významně ovlivnit rentabilitu projektu. 
Toto riziko je možné snížit vhodnou prezentací projektu, cílením na vhodné okruhy 
potenciálních investorů, případně dodržet kvalitu a odbornost v realizační fázi projektu. 

 Dopad rizika = 4, 
 Pravděpodobnost výskytu rizika = 3, 
 Stupeň významnosti rizika = 4 * 3 = 12 (střední významnost). 

Závěr: Riziko nízké poptávky je nebezpečné zejména svými významnými dopady na 
efektivitu projektu a nejistou situací na trhu. Pro eliminaci tohoto rizika je nutné 
sledovat konkurenční ceny nemovitostí. V případě poklesu příjmů (případně růstu 
výdajů) projektu je nutné projekt v určité fázi zastavit a finanční prostředky investovat 
do méně rizikového projektu.  Pro tento případ musí být hranice „stopnutí“ programu 
jasně definována, před uvolněním dalších investic do tohoto projektu. 

Riziko:  Nedostatečné zajištění finanční udržitelnosti 

Finanční udržitelnost lze posuzovat ve dvou fázích projektu. První fází je proces 
zahrnující předinvestiční, investiční a realizační fázi. Pokud riziko nastane v této fázi, 
může mít významný dopad na celkovou úspěšnost projektu. Kritická je zejména 
realizační fáze, ve které je investována značná finanční částka pokrývající průběh 
rekonstrukce, která není kryta vlastní hodnotou (na rozdíl od nákupu nemovitosti).  

V druhé části je riziko dopadu minimální, z důvodu možného prodeje bytových jednotek, 
za účelem zvýšení cashflow projektu. 

 Dopad rizika = 4, 
 Pravděpodobnost výskytu rizika = 2, 
 Stupeň významnosti rizika = 4 * 2 = 8 (nízká významnost). 

Závěr: Riziko nedostatečného finančního zajištění je zanedbatelné, projekt s velkou 
pravděpodobností neohrozí. 
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9.14 Hodnocení případové studie 

Případová studie prokázala, že posuzovaný projekt je realizovatelný. Za použití vhodné 
metody financování je možné dodržet stanovených cílů projektu, dle kapitoly 
9.2“Stanovení cílů developerského projektu“.  

Projekt je ovlivněn řadou rizik, z nichž největší je riziko nízkého prodeje, respektive 
nedostatečná poptávka ze strany trhu. Z části je toto riziko ošetřeno již v případové studii 
(příloha č.4 „Studie proveditelnosti“, této diplomové práce), ve které jsou příjmy plynoucí 
z pronájmu sníženy na 70% maximální hodnoty. Tato skutečnost umožňuje projektu 
v provozní fázi určitou variabilitu. Díky dlouhodobým stoupajícím cenám bytových 
jednotek (i stoupající poptávce po nich), je pravděpodobnost poklesu jejich hodnoty 
velice malá. Navíc projekt počítá s náklady, které budou vynaloženy na případnou 
rekonstrukci a údržbu nemovitosti. 

Z výše uvedených faktů vyplývá, že daný projekt dosahuje slibných hodnot a studie 
proveditelnosti by mohla posloužit jako podklad k další fázi projektu. 
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10 Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo komplexní zpracování developerského projektu, který 
zahrnoval výběr vhodné nemovitosti, zhodnocení jejího potenciálu, porovnání nákladů a 
výnosů projektu v závislosti na aktuální situaci na trhu, stanovení cashflow v jednotlivých 
fázích developerského projektu, zvolení vhodného způsobu financování, stanovení 
ekonomických ukazatelů a splnění daných cílů projektu. Studie proveditelnosti prokázala, 
že za dodržení určitých podmínek způsobu financování, může být projekt realizovatelný 
a ziskový. Na základě zpracované studie proveditelnosti, která je přílohou č.4, této 
diplomové práce, je možné vycházet, při budoucím plánování projektu. 

Problematika developerských projektů je poměrně obsáhlá a zahrnuje celou řadu činností. 
Při plánování rozsáhlého developerského projektu je zapotřebí celá řada odborníků-
ekonom, marketingový specialista, technolog, stavební inženýr, manager, HR specialista, 
specialista z oblasti financování a účetnictví a specialista na ochranu životního prostředí 
a další. Příprava projektu je proto velmi náročná na koordinaci všech profesí. Kvalitní 
přípravou developerského projektu však lze dosáhnout zajímavého zhodnocení investice, 
za podstoupení přijatelného rizika. 
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