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ABSTRAKT  

V této diplomové práci je popsána problematika bydlení a její řešení v obci 

Kobylí. Teoretická část je zaměřena na uvedení do problematiky vymezením 

základních pojmů vztahující se k bydlení, realitnímu trhu a hodnocení 

proveditelnosti projektů. Práce poskytuje přehled dat a grafů týkající se bydlení 

v současnosti a v letech minulých. V praktické části je vypracována studie 

proveditelnosti, která se zabývá ekonomickým hodnocením výstavby nového 

bytového domu v obci Kobylí, s následným stanovením požadavků 

na efektivnost kritických proměnných a kritických hodnot vstupů z pohledu 

investora. Poslední bod se zabývá vymezením nových nájemníků bytového 

domu s posouzením, zda si bydlení v novém bytovém domě mohou dovolit.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Projekt, rodinný rozpočet, veřejný projekt, realitní trh, veřejná zakázka, 

výstavba, životní cyklus stavby, ekonomické hodnocení, obec, municipální 

úroveň, bydlení, CBA, případová studie, studie proveditelnosti, předběžná 

studie proveditelnosti, studie příležitosti, hodnotící zpráva.  

ABSTRACT  

This thesis discusses housing issues and its solutions in a village named Kobylí. 

The theoretical part focuses on introducing the issues by defining basic 

concepts related to housing, local real estate market and evaluating feasibility 

of projects. The thesis provides an overview of current as well as historic data 

and graphs related to housing. In the practical part, a feasibility study is 

presented and focuses on an economic evaluation of a construction of a new 

apartment building in Kobylí, followed by requirements assessment such as an 

effectiveness of critical variables and a crucial input value from the investor's 

point of view. Lastly, this thesis identifies and defines new tenants of the building 

which is offering appartemnts, and evaluates whether the tenants can afford 

housing in their new apartment. 

KEYWORDS  

Project, family budget, public project, real estate market, public contract, 

construction, construction life cycle, economic evaluation, vilage, municipal 

level, housing, CBA, case study, feasibility study, preliminary feasibility study, 

study of opportunities, evaluation report. 
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1 Úvod 
 

Od pradávna je základem kvalitního života rodina a s ní spojené bydlení. Každý 

z nás se v určitém okamžiku potýkal s hledáním vhodného a dostupného bytu 

či rodinného domu. A právě tato problematika se začala dostávat do popředí. 

Z každé strany tak slýcháme, jaký je nedostatek všech kategorií bytů a 

rodinných domů. To má za důsledek velký stavební boom, který však není 

schopen pokrýt nynější poptávku po bydlení. Vzniká tedy situace převýšení 

poptávky nad nabídkou s následným zvyšováním cen bydlení do 

astronomických, pro mnohé lidi nedostupných hodnot. Proto postupem času 

dochází k opakovanému zmenšování metráže bytů i rodinných domů, jako tomu 

bylo za dob socialismu. V dnešní době, jako i předešlé, jde tedy znovu o stavění 

bytů za co nejmenší peníze, v co nejvyšší kvalitě a v co nejrychlejším čase.  

Jelikož se z této problematiky stal celospolečenský problém, který se významně 

dotýká všech vrstev státu, berou například i obce problém do svých rukou. Ty 

jsou nedostatečnou bytovou politikou v zemi významně postiženy. V dnešní 

zrychlené, a navíc dále zrychlující se době, pociťují velký odliv místních, hlavně 

mladých, obyvatel do měst, kde je přece jen lepší dostupnost práce, za větší 

peníze. S touto problematikou mohou obce bojovat jen těžko. Vsázejí tak hlavně 

na patriotismus stávajících občanů, rozvoj občanské vybavenosti a kvůli 

nedostatku bydlení na vlastní projekty, spojené s touto problematikou.  

Na podporu bydlení existuje v České republice několik programů. Ty jsou však 

podmíněny mnoha omezeními a opatřeními, která dokážou potencionální 

zájemce o dotaci odradit. Subjekty, jako jsou právě obce, se tak uchylují 

k výstavbě bytů pouze z dostupných finančních prostředků, tedy vlastního 

rozpočtu. Jeden z takových projektů představuje diplomová práce v praktické 

části.  

Ona praktická část, zabývající se posouzením uvažovaného projektu v obci 

Kobylí, naváže na část teoretickou, kde se zaměří na problematiku běžné 

rodiny: jak se tvoří její rozpočet, zda si může bydlení dovolit a v jaké podobě. 

Dále osvětlí problematiku realitního trhu jako celku a zmíní faktory ovlivňující 

jeho podobu. V neposlední řadě se zabývá studií proveditelnosti zaměřenou 

zejména na pohled obce, ale také pohled jiných zúčastněných. Rozhodne, zda 

je tento projekt výhodný pro všechny strany, ale hlavně pro obec jako takovou.  
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2 Bydlení 
 

Bydlení je základní lidskou potřebou, která má významný vliv na kultivaci 

člověka. Ottova encyklopedie popisuje bydlení takto:  

„Obydlí, byt nebo příbytek, jest budova nebo místnost, upravená pro trvalý pobyt 

člověka. Všecek vývoj usedlého života soustřeďujeme se kolem obydlí; na 

všecky poměry života, vývoj těla, jeho zdraví a čistotu, na mravnost a rodinný 

život má obydlí důležitý vliv; v něm způsob života dochází charakteristického 

výrazu.“ [1] 

2.1 Problematika bydlení 
Jak již bylo řečeno, bydlení patří do základních a nejvýznamnějších lidských 

potřeb. Lze ho označit jako proces, sloužící bytovým potřebám lidí. Jeho 

specifickým znakem je determinování uspokojování řady ostatních důležitých 

potřeb lidí. Jsou jimi například práce, zdraví, vzdělání, ale také má vliv na 

mezilidské vztahy, rozvoj rodinného života, občanských aktivit. Jeho význam je 

tedy daleko větší, než si lidé myslí. Nejde tedy jen o poskytnutí střechy nad 

hlavou s místem pro přespání, ale komplexní sociální rozvoj člověka. [2] 

Bydlení je taktéž spojeno s pocitem osobní svobody, životní jistoty a standardu. 

Stává se prostorem, kde člověk stráví největší část svého života a činí zde 

nejdůležitější rozhodnutí. Vzhledem k neustálému zkracování pracovního času 

stráveného v zaměstnání a trendu práce z domova, díky moderním 

technologiím, se zvyšuje i podíl práce vykonané z obydlí. Je jasné, že dnes by 

bez technicky vybavených kulturních obytných prostředí lidé jen těžko žili a 

dosahovali nastoleného pokroku. Do starých prapůvodních přírodních podob 

lidského žití by se vrátil jen málokdo, a pokud ano, tak spíše z výzkumných či 

rekreačních důvodů. Potřeba bydlení však zůstane existenční lidskou potřebou. 

Nelze ji však zaměnit s potřebou bytu. Byt je pouhou materiální podmínkou, bez 

které nemůže být potřeba bydlení uskutečněna. Bydlení je tedy rozvinutý 

kontinuální celoživotní proces, který je závislý na sociokulturních a 

ekonomických podmínkách společnosti, jelikož jinou potřebu mají například lidé 

v Africe a jinou v Evropě. 

Bydlení je možno rozložit do tří základních částí, jejichž oddělení je pouze 

teoretické, v praxi se však vzájemně propojují.  

Základní skupinou jsou aktivity plnící reprodukční funkci biosociální povahy. Jde 

tedy o uspokojení základních potřeb, přímo spojené s užíváním obydlí 

uspokojujících tyto potřeby: 

 Ochrana člověka a rodiny před přírodními a nežádoucími vlivy. 

 Zajištění výživy členů rodiny, jídla a potravin. 

 Zajištění spánku a odpočinku. 
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 Realizace rodinného života, včetně sexuálních procesů, narození a 

výchovy dětí. 

 Hygiena a péče o zdraví. 

 Společenské vazby v rodinném, sousedském či přátelském prostředí. 

Další, vyšší reprodukční skupinu, tvoří aktivity spojené se sociálně-

ekonomickými funkcemi. Jedná se o aktivity spojené s bydlením, pracovním a 

společenským uplatněním. Jedná se o tyto potřeby: 

 Snaha o získání bytu, pracovní aktivity při stavbě. 

 Aktivity spojené s užíváním bytu. 

 Příprava na práci, studium, zvyšování kvalifikace.  

 Využívání služeb občanské vybavenosti. 

 Sousedské vztahy a společenský kontakt. 

Třetí je skupina aktivit, spojená se sociálně-kulturními funkcemi. Tato skupina 

se rozvíjí tam, kde je společnost ekonomicky vyspělá. Vymezuje tyto potřeby: 

 Občanská seberealizace jednotlivců a rodin. 

 Zájmové aktivity sociálních skupin. 

 Společenské kontakty a potřeba zábavy. 

 Rekreační a sportovní činnost. [3]  

2.2 Význam bydlení 
Jak již bylo nastíněno, problematika bydlení je velice rozsáhlá a sahá do 

různých mezi sebou souvisejících oblastí. Nyní práce detailněji představí, o jaká 

hlediska se jedná a popíše je v přehledných kapitolách.  

2.2.1 Sociální pohled 
Aspekty sociální se zakládají na důležitosti bydlení dle formování člověka jako 

jedince. Nahlíží na bydlení jako zásadní potřebu, určující kvalitu životní úrovně 

populace. Investování do bydlení je pro ekonomiku kladem, a to zejména 

v oblasti stavebnictví. Míra vlivu na celkovou ekonomiku je značná, proto do ní 

mnohdy zasahuje stát. Jedná se především o poskytnutí bydlení i sociálně 

slabých skupinám. Jinak řečeno, stát se snaží o zajištění bydlení i pro ty, kterým 

se nepodaří obstarat bydlení ze soukromých zdrojů. [2] 

2.2.2 Pohled z hlediska životních podmínek 
Hledisko životních podmínek definuje bydlení jako soubor činností úzce 

související s užitím obydlí. Jedná se o bezpečný prostor, chránící před 

nežádoucími vlivy přírody a kontaktu s jinými lidmi. Obydlí spojují také 

různorodé činnosti, formující životní styl. Je také fakt, že lidé zde tráví největší 

část života. Dále zde činí své potřeby, jako spotřební, fyziologické a mnoho 

dalších. Posledním bodem je komunikace a socializace vztahů mezi lidmi. Je 

tedy nezastupitelnou potřebou, kterou je nemožno kompenzovat spotřebou 

jinou. [5] 
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2.2.3 Pohled mikroekonomický 
Z hlediska mikroekonomického je považováno bydlení za zboží dlouhodobé 

spotřeby. Ovšem se od ostatního zboží výrazně liší. Základními rozdíly jsou: 

 Heterogenita bydlení – každý dům je unikátní – dle velikosti, stáří domu, 

stavu, vzhledu, kvality, vad a nedodělků, designu atd. 

 Stálost místa – na rozdíl od jiného zboží nelze vzít pozemek někam 

jinam, to má za důsledek například výběr místa dle dostupnosti do práce, 

školy, vybavenosti okolí (obchody, lékárny, nemocnice atd.) a jiných 

výhod. 

 Vysoké ceny – nemusí se jednat přímo o koupi bytu, ale i o náklady na 

jeho vybavení, náročné stěhování atd.  

 Míra zásahů státu a její dopady na trh s bydlením. [5] 

 

2.2.4 Pohled investiční 
Z jednoho pohledu je nemovitost brána jako předmět užívání, společně s žitím 

v ní. Druhým, v dnešní době čím dál více se rozšiřujícím pohledem, je investiční. 

Zde se předpokládá, že cena nemovitosti bude stoupat a po prodeji vznikne 

zisk. To, jestli bude cena stoupat, závisí jako u jiných druhů zboží na nabídce a 

poptávce. Oproti jiným je však prodej složitější, a to díky vysoké ceně. Je tedy 

zapotřebí hypoték a jiných úvěrů. Proto by se domácnosti měly snažit o alespoň 

vyrovnání nákladů na pořízení nemovitosti s budoucí prodejní cenou. Vlastní 

bydlení není však jedinou formou bydlení, ale je výhodné po stránce úspory za 

případný nájem, oproti bydlení nájemnímu. U bydlení nájemního jsou náklady 

na pořízení o hodně nižší, někdy skoro nulové, ale co se nevložilo na začátku, 

se platí po zbytek života. Vlastní bydlení tedy nepřináší klasický zisk, ale 

v některých případech možnou výraznou úsporu finančních prostředků. Pokud 

je však bydlení pronajímáno, zhodnocují se tak vlastní peníze. Dále lze pojmout 

nákup nemovitosti jako uložení vlastních peněz a jejich zhodnocení kvůli 

narůstajícím cenám na trhu. Dle výše uvedených údajů vyplývá, že posouzení 

investovaných prostředků je potřeba dle: 

 Příjmu z nájemného. 

 Růstu ceny nemovitosti. [5] 
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2.3 Hlavní subjekty bydlení 
Hlavními subjekty bydlení jsou stát, obce, bytová družstva, domácnosti a speciální 

organizace. Tyto subjekty budou níže rozebrány.  

2.3.1 Teorie bytové a státní bytové politiky 
Státní bytová politika je popsána jako:  

„Systém poptávkově orientovaných podpor, nabídkově orientovaných iniciativ a 

přímých zásahů na bytovém trhu.“ [2] 

Bydlení se stalo významnou součástí společenských efektů. Jelikož se od něj 

odvíjí i partnerské vztahy, soužití generací, výchova dětí, kultura a mnoho 

dalších aspektů, stává se tak nedílnou součástí sociální politiky. Je tedy 

nutností, aby se angažoval stát, neziskové organizace, družstva, charity, ale i 

obce, které mohou různých podpor a veřejných zdrojů využívat. Z těchto 

subjektů patří největší role státu. Stát by měl především vytvářet příslušnou 

legislativu pro bydlení a obecnými zákony vytvářet podmínky pro naplnění 

potřeby bydlení jednotlivců i rodin. Dále solidárně umožnit dostupnost bydlení 

těm, kteří si nejsou schopni bydlení zajistit ze soukromých zdrojů. Jeho 

povinností je i podpora nestátních subjektů podporující sociální skupiny 

domácností. 

Tři základní systémy státní bytové politiky: 

 Myšlenka sociální spravedlnosti – Korporativní systém. 

 Zásluhovost – Liberální systém. 

 Potřebnost či rovnost – Verzalistický systém. 

Hlavními faktory ovlivňujícími bytovou politiku jsou: 

 Demografické faktory a to hlavně přírůstek cenzových domácností. 

 Stav bytového fondu. 

 Struktura bytů dle územního rozložení. 

 Velikost bytů. 

 Technická vybavenost bytů. 

 Další kvalitativní charakteristiky. [2] 

2.3.2 Obec jako subjekt bydlení 
Prioritní tendencí ve státě je, aby se bytová problematika řešila na úrovni 

nejbližší občanovi, tzn. úrovni bydliště. Jde o výstavbu nových bytů, jejich 

údržbu, prodej, provoz. O tyto činnosti se nejčastěji stará bytový odbor nebo i z 

části odbor životního prostředí. Je na obcích, zda využijí některou ze státem 

vytvořenou podporu či sáhnou ke kroku financovat výstavbu bytů sami. [4] 
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2.3.3 Bytová družstva 
Od roku 1960 zavládl v ČR rozmach družstev na podporu výstavby družstevních 

bytů. Ta vznikala za výrazné podpory státu a vyřešila tak bytový problém u nás. 

Ekonomická výhodnost spočívala v tom, že: 

 Družstvo získalo stavební materiál za citelně nižší ceny. 

 Stát poskytl členovi družstva státní příspěvek cca 30 000,- Kč. 

 Stát poskytl dlouhodobější půjčku členovi družstva, splatnou do 30-ti let. 

 Stát a jeho instituce zajišťovaly výstavbu infrastruktury. 

Tento způsob se jeví jako velmi efektivní, jelikož stát družstvům po prvotní 

výpomoci dále nic neposkytuje, ta tak hospodaří samostatně a prostředky 

získávají z nájemného a za provedené služby. Proto družstva fungují dodnes. 

V jeho čele stojí volené představenstvo. [4] 

2.3.4 Speciální odborné organizace 
Byty jsou privátním statkem, proto na trhu vznikají také specializované obchodní 

společnosti, zabývající se výstavbou nových bytů, údržbou a obchodováním s 

byty. Jsou jimi například realitní kanceláře či developerské společnosti. Tyto 

organizace fungují na tržním principu, tzn. chtějí generovat co nejvyšší zisk. 

Cena za byt nebo rodinný dům se odvíjí od podlažní plochy a ceny za 1 m2. [4] 

2.3.5 Domácnosti 
Domácnosti jsou přímými uživateli bytů. Způsobem užívání rozhodují o kvalitě 

svého bydlení, ale i o životnosti daného bytu. Zde nastává rozdíl v chování dle 

toho, zda se jedná o byt státní, družstevní nebo soukromý. Nejmenší péči lidé 

věnují bytům státním a obecním, naopak o byty v soukromém vlastnictví se 

pečuje nejlépe. [4] To vychází ze základů lidského chování, kde je 

nejvýhodnější pro každého jedince pouze statek užívat a nic nevracet. Tento 

princip se nazývá tragédie občin.   
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2.4 Rozpočet rodiny 
Rozpočet rodiny je jeden ze základních faktorů při rozhodování o bydlení.  

Pokud by domácnosti neměly své příjmy a výdaje pod kontrolou, nemohly by si 

bydlení dovolit. Rodinný rozpočet je tedy nástroj, snažící se držet zdravou 

ekonomickou situaci v rodině. Rozpočet by měl být kladný, nebo alespoň 

vyrovnaný. Má platit:  

Příjmy domácností ≥ Výdaje domácností 

Je-li tento vzorec dodržen, rodina tvoří úspory a tento fakt se považuje za 

správný. Získané přebytečné finance je vhodné investovat, například do 

probíraného bydlení. A to jak pro vlastní účely bydlení, tak pro koupi nemovitostí 

za účelem investice.   

Jestli nastává situace opačná, velké výdaje a malé příjmy, rodina má na 

vylepšení situace dvě možnosti: 

 Snížení výdajů. 

 Zvýšení příjmů. 

Nejlépe se jeví kombinace obou. Starost o rozpočet může ukázat slabiny a jejich 

nápravou se většinou dostanou rodiny do kladných čísel. Mnohdy však není 

situace až tak jednoduchá. Například problematika stárnutí populace a s ní 

související důchodové zabezpečení od státu. Faktem je, že populace stále 

stárne, věk se prodlužuje a poměr produktivní generace vůči obyvatelstvu 

v důchodovém věku ubývá. Z toho plynou menší částky výběru důchodového 

pojištění na příjmové straně státního rozpočtu s nárůstem výdajů na důchody 

na straně výdajové. Z výše uvedených údajů je patrné, že zásadní jsou tedy 

zejména výdaje a jejich kontrola. Není divu, že pokud rodina chce dostat 

rozpočet do kladných čísel, zabývá se v první řadě jimi. Sestavení prvotního 

rozpočtu proběhne tedy tak, že jsou sepsány výdajové položky. U těch, kde 

nejsou známy přesné údaje, výše ceny se odhadne a následně v dalším měsíci 

se pozorují jejich přesné výše. Po vedení analýzy po dobu vícero měsíců se 

sbíráním dat, dochází ke zpřesňování údajů. Čím déle bude výzkum probíhat, 

tím přesnější budou údaje oproti začátku, kdy dochází pouze k hrubým 

odhadům. Dle těchto údajů se dá nastavit určitý standard, který by měl vést ke 

zdravé ekonomice domácnosti. Jelikož se však nedá očekávat ideální vývoj po 

celý život, měly by mít domácnosti našetřeny alespoň tři měsíční platy na pokrytí 

neočekávaných výdajů. [6] 

2.4.1 Výdaje 
Jak již bylo řečeno, pokud se má napravit rodinný rozpočet, musí se začít u 

výdajů. Ty lze členit do různých skupin, dle různých způsobů. Například dle 

účelu. Tím se rozumí bydlení, koníčky, automobil, vzdělání, potraviny. Tento 

výčet lze dělit na nutné a ty, které lze vyškrtnout. Leckteré výdaje se mohou 

zdát nenahraditelné, avšak i ty mohou být postradatelné, pokud se nahradí 

levnější alternativou. Tímto typem je například i řešená problematika bydlení. 

Dalším bodem jsou platby povinné. Patří sem zejména mandatorní výdaje a 
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ekonomicky nutné položky, jako jízdné do školy na rok, které vychází lépe než 

na měsíc. Dle pravidelnosti úhrad se dělí na mimořádné a průběžné. Mimořádné 

se obvykle platí z úspor a jedná se o nečekané nepravidelné platby. Naopak 

s průběžnými by se mělo počítat dopředu, tudíž placeny z pravidelných příjmů 

domácnosti. Roční platby se rozpočítají do jednotlivých měsíců. Pokud chce 

rodina využít služeb banky a vzít si úvěr, mělo by se jednat výhradně o investice 

do vzdělání nebo do vlastního bydlení. Ne o nákup pro okamžitou spotřebu. [7] 

2.4.2 Příjmy  
Příjmy se jako výdaje dělí na pravidelné a mimořádné. Příjem pravidelný je 

mzda, stravenky, kafeterie, penze, mateřská, kapitálové příjmy. Mimořádné 

příjmy zastupuje třináctý plat, odměna pracovních výsledků, výhra ze sázení, 

dividendy a dědictví. Příjmy slouží zejména k pokrývání nákladů uvedených 

výše. Rozpočet by měl obsahovat peníze v čisté podobě, tzn. například plat 

v čisté mzdě. Součet veškerých příjmů se tak nazývá disponibilní příjem. [7]  

2.4.3 Tvorba rozpočtu 
Tvorba rozpočtu je velmi náročná disciplína pro značnou část obyvatel České 

republiky, níže jsou uvedeny kroky pro zvládnutí této problematiky. 

1. Zjištění výše příjmů (dle výpisu, výplatní pásky apod.).  

2. Zjištění či odhad výdajů domácnosti (dle prodejních dokladů, faktur, stvrzenek 

apod.). Roztřídění na zbytné nebo nezbytné náklady.  

3. Výpočet bilance příjmů a výdajů. Pokud záporná, určení způsobu, jak zvýšit 

příjmy nebo snížit výdaje. 

4. Průběžné sledování rozpočtu.  

5. Vyhodnocení rozpočtu na konci měsíce, roku (porovnání skutečných příjmů 

a skutečných výdajů s příjmy a výdaji plánovanými). [7] 
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2.4.4 Základní členění výdajů a příjmů domácností  
Ministerstvo financí v rámci vzdělání občanů ve finanční gramotnosti vytvořilo 

tabulku pro ověření správnosti nastavení rozpočtu jednotlivých rodin. Pro 

zjištění finanční situace v rodině si stačí stáhnout volně dostupný soubor a 

následně zadat částky do předpřipravených políček. Po vyplnění celé tabulky 

se ukážou celkové výdaje a příjmy domácností. 

Výdaje domácností 
Veškeré možné výdaje vypsány dle Ministerstva financí ČR zahrnují výdaje na 

bydlení, koníčky, hříchy a závislosti, vzdělání, auto, běžné, ostatní výdaje a 

tvorbu rezerv.  

Tabulka 1: Tabulka pro výpočet výdajů domácnosti [7] 
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Příjmy domácností 
Veškeré možné příjmy jsou vypsány dle ministerstva financí. Zahrnují příjmy 

z povolání, od státu, ostatní a kapitálové příjmy. 

Tabulka 2: Tabulka pro výpočet příjmů domácnosti [7] 

  

2.4.5 Rozvrhnutí příjmů a výdajů v čase  
Pro rovnoměrný rozpočet je velmi důležité načasování příjmů v čase. Čekání 

na výplatu zná skoro každý. Avšak tento nevyrovnaný způsob hospodaření není 

zcela správný. Na obrázku vidíme vyrovnaný rozpočet, který by se měl v dalších 

měsících zaměřit na tvorbu rezerv, kvůli možnosti neočekávaných výdajů.  

 

Graf 1: Cash-flow – rozvržení příjmů a výdajů v čase [7] 
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2.5 Základní formy bydlení, jejich porovnání a 

situace v ČR 
K významné změně ve vlastnictví bytů, bytových domů i rodinných domků došlo 

v České republice v r. 1989. Tehdy v rámci náprav majetkových křivd přecházel 

velký počet domů a bytů do soukromého vlastnictví, stalo se tak ku prospěchu 

společnosti. Díky restitucím bylo převedeno asi 10 % veškerých bytů v ČR. 

V současnosti jsou v ČR tyto formy bydlení a vlastnických bytů: 

 Bydlení ve státních a komunálních bytech. 

 Bydlení v družstevních bytech. 

 Bydlení v podnikových bytech. 

 Bydlení v soukromých nájemních bytech. 

 Bydlení ve vlastních rodinných domcích. 

 Bydlení rekreační. [4] 

 

 

Graf 2: Průměrné měsíční výdaje domácnosti za bydlení dle právní formy užívání 

v roce 2018 [8] 

Průměrné výdaje spojené s bydlením v roce 2018 činily průměrně 5 706,-Kč. 

Nejvíce se vyplatí bydlet u příbuzných, známých atd., což se však jistě nebude 

líbit oněm známým. Je tu i další důležitý fakt, a to ten, že nějakého takového 

známého musíte mít. Realističtější druhé nejlevnější bydlení je bydlení ve 

vlastním. Zde zaplatíte měsíčně 4 859,- Kč. Nejdražší se jeví bydlení 

v nájemním podnájmu, kde se cena dostává na částku 8 588,-Kč. 
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Dle dostupných dat z roku 2015 v následující tabulce je vidět rozdělení bytů dle 

právního původu či druhu domu. Nepřekvapí, že stále nadpoloviční část koláče 

je tvořena součtem osobního vlastnictví a bydlením ve vlastním domě. Stejně 

tak nepřekvapí fakt, že nájemní bydlení je výrazně před družstevním bydlením. 

 

Graf 3: Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu v ČR celkem [8, 25] 

 

Graf 4: Byty podle jejich obydlenosti, obydlené byty podle druhu domu v ČR celkem 

[8, 25] 

Na druhém souvisejícím grafu se nachází rozdělení na obydlení v bytových, 

rodinných bytech, ostatních budovách či ještě neobydlené byty. Dle grafu skoro 

polovina Čechů žije v bytovém domě, obydlených rodinných domů je necelých 

38 % a zbytek připadá na neobydlené byty či obydlené byty v ostatních 

budovách.  
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V následujícím grafu je vyobrazeno porovnání struktur bydlení v letech 2009 a 

2018. Je patrná mírná změna trendu a touha lidí po bydlení ve vlastním.  

 

Graf 5: Rozdíl mezi lety 2018 a 2009 v struktuře bydlení v ČR [8, 26] 

Dle přiložených údajů je patrný nárůst bydlení ve vlastním domě či bytě, stejně 

tak pobyt u příbuzných či známých. Naproti tomu se v roce 2009 více bydlelo 

v nájemních a družstevních bytech. Je tomu tak díky nynějšímu trendu, že lidé 

si přejí mít vlastní byt a je tedy v současnosti obrovská poptávka. Tento trend je 

patrný zejména na venkově a v okolí větších měst. Rozlišení ve formátu kraj po 

kraji, ukazuje logické podíly bydlení v jednotlivých krajech. Zatímco Praha, 

Moravskoslezký kraj a Ústecký kraj mají vysoký podíl nájemného bydlení, ať už 

z důvodu nedostatku místa v hlavním městě či sociálně ekonomické situaci 

v oněch dvou dalších krajích. Naopak Karlovarský a Jihomoravský kraj s vícero 

osobním vlastnictvím se řadí do popředí díky většímu počtu obcí než měst a  

historickému vývoji krajů.  
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Graf 6: Struktura bydlení domácností v jednotlivých krajích, rok 2018 [8, 26] 

Z výše uvedených údajů je patrná poptávka po vlastním bydlení, která však 

nese velké počáteční náklady. Proto je stále zájem i o byty nájemní. Dále lze 

konstatovat zájem o oba základní druhy bydlení: jak rodinné domy, tak bytové 

domy.  Je tedy na investorovi, jaký typ domu pro investici zvolí. Avšak v obou 

případech by měla být investice podobně výhodná. Bude tedy záležet na jiných 

okolnostech výstavby a místní poptávky. Nabízí se také varianta výstavby 

například bytového domu s možným prodejem části bytů. 
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3 Výstavba bytů a domů v ČR 
 

Díky přirozenému úbytku bytů vlivem stárnutí by se mělo postavit ročně 30 000 

až 50 000 bytů nových. Od roku 2004 dosahuje počet postavených bytů této 

úrovně. Přihlédneme-li k tomu, že nároky na standardy bydlení stále narůstají, 

narůstají také výdaje státu na tuto oblast, i když nejde vždy o přímou účast státu 

na financování samotných bytů. Pro porovnání ukazatelů kvality bydlení se 

zkoumá: 

 Obytná plocha v m2 na jeden byt. 

 Počet obytných místností připadající na jeden byt. 

 Počet osob bydlících v jednom domě. 

 Obytná plocha v m2 na jednu osobu. 

 Počet osob připadajících na jednu obytnou místnost. [4] 

Na ukázce bytové výstavby od roku 2009 do části roku 2019 je vidět dopad krize 

z roku 2012. Došlo k dokončení mnoha bytů, jejichž výstavba byla započata už 

před krizí v letech 2009, 2010 a 2011. Následoval mírný pokles a pomalá 

vzestupná tendence trendu.  

 

Graf 7: Bytová výstavba bytů v letech 2009 až 2019 [8, 27] 
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Struktura oněch dokončených bytů je uvedena na následujícím grafu. 

 

Graf 8: Počet dokončených bytů v ČR od roku 1989 do roku 2018 [8, 27] 

Na Grafu 8 je patrný pád režimu v roce 1989. Tento fakt se odráží na struktuře 

dokončených bytů. Na počátku devadesátých let se dokončovaly zejména 

bytové domy, následovalo zpomalení dokončených bytů s celkem vyrovnaným 

počtem rodinných a bytových domů. Od roku 2008 se do popředí dostává 

výstavba rodinných domů. Tento trend je zachován do současnosti a je spojen 

se stále zvyšujícími se nároky na bydlení. 

Jiná doba se promítla do dalšího porovnání mezi lety 2009 a 2019. Níže 

uvedený graf ukazuje, že v roce 2019 se dokončilo více garsonek a bytů 1+1. 

Je tedy patrná potřeba startovacích bytů pro mladé i bytů pro důchodce na 

dožití. I tak drtivě vítězí obligátní byty 2+1 a 3+1. Velká část rodin s dětmi 

preferuje 4+1 či zde neuvedené rodinné domy na okrajích měst s dobrou 

dostupností do centra.  
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Tabulka 3: Typy dokončených bytů v bytových domech [32, vlastní zpracování] 

 

K představě změny mezi lety 2009 a 2019 zbývá ještě ukázat výměry 

jednotlivých domů. Ty se dle přiložených dat výrazně změnily. Zatímco rodinné 

domy se staví střídmější s menší průměrnou plochou o asi 3 m2, bytové domy 

mají plochu skoro naprosto totožnou. Liší se o necelý metr čtvereční, kdy rok 

2009 má opět navrch.  
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Tabulka 4: Průměrná obytná plocha dokončených domů a bytů  

[32, vlastní zpracování] 

  

Z výše uvedených údajů se dá přibližně určit stavební trend, který dává základ 

pro představu o potencionálním obraze investice. Je otázkou, zda se pouštět 

do výstavby průměrných zažitých bytů či do větších, ale o to dražších bytových 

jednotek. Jelikož převažuje poptávka nad nabídkou u všech typů nemovitostí, 

lze doporučit jakoukoliv výstavbu, ať jde o velký či malý rodinný dům nebo velký 

či malý byt. Každá varianta by měla najít svého kupce. Záleží tedy spíše na 

lokálních podmínkách a poptávce. 

  



29 
 

4 Realitní trh 
 

Realitní trh je místo, kde se střetává nabídka a poptávka po nemovitostech.  

Reality jsou považovány za půdu a veškeré její zvelebení na nebo v ní. Jedná 

se především o vybudované objekty, které mohou zvyšovat finanční hodnotu 

půdy. 

Dalším pohledem je na reality nahlíženo jako na zdroj a součást bohatství země. 

Zde nastává rozpor, jestli se jedná o primární výrobní faktor (půdu) či 

sekundární výrobní faktor (kapitál). Proto se ekonomika dívá na tuto 

problematiku jako na souhrn kapitálových statků v ekonomice, které mohou být 

použity k dlouhodobé spotřebě, ale také k produkci. [9] 

4.1 Charakteristika realitního trhu 
Realitní trh se zabývá, jak bylo zmíněno výše, nabídkou a poptávkou po 

nemovitostech, které mají následující základní vlastnosti: 

 Nepřenosné, nepřemístitelné. 

 Trh nemovitostí má vliv na trh pozemků a obráceně. 

 Heterogenita, každý pozemek má unikátní polohu a vlastnosti. 

 Ovlivňují ho externality. 

 Neomezená životnost pozemků a vysoká životnost staveb. 

 Cena ovlivněna využitelností, sociálním statusem území apod. [9] 

4.2 Typy realitních trhů 
Přestože se na světě objevuje mnoho variací, lze zjednodušeně zatřídit stav 

realitního trhu do tří stavů: 

 Trh kupujícího: tento trh existuje, pakliže je nabídka větší než poptávka. 

Kupující si vybírá z mnoha nemovitostí, proto se nemovitosti špatně 

prodávají a cena klesá. 

 Trh prodávajícího: nastane tehdy, pokud kupujících je více než 

prodávajících. Nemovitosti se rychle a snadno prodávají. Tento zvýšený 

zájem o nemovitosti se odrazí na jejich růstu cen.  

 Neutrální trh: je vyvážený, počet prodávajících a kupujících je 

stejnoměrný. Ceny stoupají rovnoměrně s inflací. [9] 

4.3 Rozdělení realitního trhu 
Dle Asociace pro rozvoj realitního trhu se realitní trh dělí na: 

 Rezidenční trh. 

 Trh kancelářských nemovitostí. 

 Trh průmyslových a logistických staveb. 

 Maloobchodní trh. 

 Hotelnictví. [10] 
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Práce se zaměřuje zejména na trh rezidenční, který obsahuje prodej bytů, 

rodinných domů či stavebních parcel pro individuální výstavbu. 

4.4 Účastníci realitního trhu 
Základními účastníky realitního trhu jsou prodávající a kupující. Ti se střetávají 

a vznikají tak tržní ceny s následnými obchodními transakcemi. Na realitním 

trhu se kromě prodávajících a kupujících objevují i další významní účastníci, 

kteří mají velký vliv na transakci. Jsou jimi realitní zprostředkovatelé, subjekty 

regulující trh a finanční instituce. Jejich úkolem je napomáhat transakcím, jak 

z hlediska jejich zprostředkování, tak z hlediska umožnění financování nákupu 

či nové výstavby. Posledním důležitým bodem je zajištění funkčnosti realitního 

trhu. Přehled subjektů na realitním trhu: 

 Prodávající. 

 Kupující. 

 Realitní kanceláře. 

 Subjekty regulující realitní trh. 

 Finanční instituce. 

Speciálním případem jsou prodávající a kupující družstevních podílů. Nejde 

totiž o stejný případ jako u koupě bytu do osobního vlastnictví, ale pouze o 

prodej podílu v bytovém družstvu. [11] 

4.4.1 Prodávající 
Tvoří nabídku realitního trhu. Jeho nejčastějšími zástupci jsou domácnosti či 

developeři. Zatímco domácnosti tvoří nabídku zejména starších nemovitostí, 

developeři nabízí nové bydlení pomocí developerských projektů. Průměrná 

doba změny vlastnictví nemovitostí v ČR se pohybuje u bytu okolo 20 let, u 

rodinného domu okolo 50 let. 

V malé míře se snaží tvořit nabídku i města či obce privatizací svých bytových 

fondů nebo výstavbou nových bytových domů. [11] 

4.4.2 Kupující 
Tvoří poptávku a jedná se především o domácnosti, které poptávají vlastní 

bydlení. Nejvýznamnějším kritériem tohoto segmentu je lokalita, kde se 

nemovitost nachází. Převažují zde preference oblastí, ve kterých lidé bydleli již 

dříve, ať už od útlého věku či díky studiím.  

Další velkou skupinou jsou osoby kupující nemovitost jako investici: ti spekulují 

nad vývojem realitního trhu. Jedná se o domácí, ale i zahraniční investory, 

kterých je přibližně třetina a jedná se především o Angličany, Rusy, Izraelce, 

Číňany, Korejce a Vietnamce. Koupí nemovitostí pro investici výrazně přibývá 

a jejich podíl u bytů se odhaduje okolo 40 %. U starších nemovitostí a rodinných 

domů je podíl značně nižší. 

Poslední skupinou je pořizování nemovitostí profesionálními nemovitostními 

fondy, což není v ČR příliš významné. [11] 
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4.4.3 Realitní zprostředkovatelé 
Realitní zprostředkovatelé jsou zejména kanceláře s realitními makléři. Ačkoliv 

je jich na počet obyvatel v ČR v rámci EU nejvíce, zasadí se jen o 50 % všech 

realitních transakcí v rámci ČR. Jejich úloha spočívá ve vyhledání vhodného 

kupce pro prodávanou nemovitost nebo vhodnou nemovitost pro kupujícího. Po 

nalezení vyřídí administrativu k dané realitní transakci. Cena za transakci se 

pohybuje okolo 3-6 %. Profese jako taková nepodléhá žádným velkým regulím. 

Stačí pouze živnostenské oprávnění, což by se dle nového návrhu vlády mělo 

změnit v nejbližší době.  

Dalšími účastníky jsou inzertní média. Jedná se o specializované weby typu 

Sreality.cz, Reality.cz, Bezrealitky.cz a další. Zde je nespornou výhodou úspora 

za nevyužité služby realitních kanceláří.  

Možnými účastníky jsou také advokáti, notáři, banky či úschovny realitních 

kanceláří. To v případě, že je zapotřebí poskytnutí úschovy peněz do doby 

zavkladování vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí. [11] 

4.4.4 Regulující subjekty realitního trhu 
Realitní trh není regulován žádným specifickým orgánem. Existuje sice realitní 

komora a asociace, ale tuto funkci neplní. Role se tak z části neoficiálně ujímá 

ČNB, která komentuje vývoj trhu a zpřísňováním a uvolňováním požadavků pro 

žadatele o úvěry omezuje poptávku po bydlení. To dopadá na nejchudší část 

obyvatel, pro které je prakticky nemožné dosáhnout na hypoteční úvěr. Dochází 

však ke snížení růstu cen.  

Dále probíhá regulace právním prostředím, které zákonodárci vytváří a 

novelizují. Ty pak mají vliv na realitní trh jako celek. Jedná se například o úpravy 

daní z nabytí nemovitosti. [11] 

4.4.5 Finanční instituce 
Jedná se především o banky, které poskytnou kupujícímu potřebné peníze na 

koupi nemovitosti. Nejčastější typ je hypoteční úvěr a úvěr ze stavebního 

spoření. Do těchto oblastí výrazně zasahuje Česká národní banka, která udává 

základní úrokovou sazbu, ta pak ovlivňuje výši úroků pro konečné spotřebitele. 

Další ovlivněnou oblastí bankou je financování developerských projektů. Zde 

jsou podmínky od banky nastaveny například jako minimální 20% prodeje před 

zahájením a 20% ekvita. [11] 

4.5 Okolnosti ovlivňující trh s realitami 
Trh s realitami je utvářen nabídkou a poptávkou. Tyto dva aspekty jsou 

ovlivněny mnoha faktory. Ty se mohou vzájemně podporovat či vylučovat a my 

si je nyní představíme. 
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4.5.1 Vývoj trhu 
Budoucí vývoj trhu a ekonomiky je pro aktuální trh s nemovitostmi zásadní. 

Očekává-li se cenová krize, není dobré nakupovat nemovitosti, naopak rychle 

prodat. Ceny jsou na nejvyšších hodnotách s očekávaným výrazným poklesem 

tržních cen po prasknutí cenové bubliny.  

Dále musíme sledovat předpověď změny daní a možností financovat nákup 

bydlení. Daně se tedy mohou zvyšovat a snižovat. Nároky na financování se 

mohou zvyšovat například růstem úrokových sazeb, větší nároky na příjmy 

žadatelů a částečné financování z vlastních úspor.  

Velkou roli hraje u trhu s nemovitostmi výška inflace. ČNB má dlouhodobě za 

cíl udržet růst ekonomiky mírně nad 2 %. Ta poslední roky rostla okolo 4 %, což 

vedlo k velké prosperitě, potlačení nezaměstnanosti a velké poptávce po 

nemovitostech. Vývoj inflace v ČR je zobrazen na přiloženém grafu. 

 

Graf 9: Vývoj inflace v jednotlivých letech v ČR od roku 2004 do roku 2019 

[8, vlastní zpracování] 

Velmi záleží na aktuální situaci v ekonomice. Dle jejího stavu se dá předpovídat 

pohyb na trhu díky vyšší či nižší kupní síle. Při ekonomicky prosperujících 

letech, která následovala po období krize, se zvyšují mzdy, což má za důsledek 

zvýšení dostupnosti bytů. Tento fakt podtrhuje následující graf zobrazující počet 

potřebných platů na koupi bytu 3+1 v jednotlivých krajích. [8] 
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Graf 10: Meziroční vývoj míry dostupnosti bydlení – kolik platů by stačilo na koupi 

bytu 3+1 [8, 28] 

4.5.2 Pohyb obyvatel 
Migrace obyvatel je stále aktuálnější téma. Přeshraniční migrace zajišťuje ČR 

dlouhodobý mírný přírůstek obyvatel a s tím spojenou zvyšující se poptávku po 

nemovitostech. Nejčastěji se přistěhují Slováci, Ukrajinci, Rusové a Vietnamci. 

Opačným směrem putují Češi, Rusové a Ukrajinci. Takto ČR získá každý rok 

přibližně o 30 000 více obyvatel, jak je patrné z následujícího grafu.  

 

Graf 11: Přírůstek či úbytek obyvatel v jednotlivých letech [8, 29] 
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4.5.3 Stárnutí obyvatel 
Velkým problémem a tématem je také stárnutí obyvatel. Věková struktura 

České republiky se mění směrem vzhůru a stále mírně roste. To vede opět ke 

zvyšování poptávky vlivem větší dostupnosti financí starších lidí. Mladí lidé 

okolo 20let si totiž nemohou dovolit půjčovat peníze na nákup nemovitostí a 

málokdo z nich pracuje delší dobu. Nejdůležitější skupinou realitního trhu jsou 

tedy lidé od cca 20let. Výrazně také stoupá poptávka po nízkopodlažních 

domech, které jsou nejlépe bezbariérové. S věkem totiž přichází intolerance na 

vyšší počet schodů. Stárnutí populace dokresluje následující graf.  

 

Graf 12: Obyvatelé ČR dle věkové skupiny [8, 30] 

4.5.4 Bytová politika, daně, dotace 
Bytová politika je na politické scéně velké téma. Dle politických debat a 

politických slibů je vidět jaký je nedostatek bytů a jiných alternativ bydlení. Do 

boje s nedostatkem se pouštějí například i obce, které mohou využít celou škálu 

dotací. Problém nastává v omezujících podmínkách pro získání oněch dotací. 

Na dotace obce dosáhnou jen v případě, že podmínky splní. Jedná-li se o 

absurdní podmínky, obce raději staví bez této pomoci.  

Daňové zatížení zejména daní z nabytí nemovitých věcí zůstává na 4 %, avšak 

od roku 2014 je závazné, kdo má tuto daň zaplatit, tedy kupující. Při projednání 

tohoto bodu bylo diskutováno i o úplném zrušení daně, kvůli její malé 

efektivnosti. Přináší do rozpočtu jen okolo 10 miliard ročně. Nicméně tento 

návrh neprošel a získat vlastní bydlení je tak stále o 4 % dražší. Osvobozené 

jsou jen novostavby mladší 5 let.  
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5 Studie proveditelnosti (Feasibility 

study) 
 

Studie proveditelnosti má mnoho definic, 3 z nich jsou uvedeny níže: 

„Studie proveditelnosti – pravděpodobnostní studie – je cesta k určení 

(determinací), zda podnikatelská myšlenka je realizovatelná. (Zeptejte se: 

„Může toto fungovat a produkovat hodnotu nutného zisku?“ 

Další definice: 

„Studie proveditelnosti – je detailní průzkum a analýza navrhovaného projektu 

rozvoje ke zjištění, zda je projekt životaschopný technicky a ekonomicky.“ 

Nebo poslední definice: 

„Studie proveditelnosti – je analýza problému k určení, zda něco může být 

řešeno efektivně. Operativně (bude to pracovat?), ekonomicky (náklady a 

přínosy) a technicky (může to být postaveno?) – tyto aspekty jsou součástí 

studie proveditelnosti. Výsledky studie určují, zda rozhodnutí může být 

implementováno.“ [12] 

Shrnou-li se výše uváděné definice, lze o studii proveditelnosti říci, že je jeden 

z významných nástrojů předinvestiční fáze, který se využívá k posouzení a 

vyhodnocení plánovaného projektu. Následně k přijetí či zamítnutí realizace 

projektu. Dále je vhodný pro výběr mezi vícero variantami investičních záměrů, 

jako nástroj podporující rozhodovací procesy. Je zaměřena na prokazování 

vhodnosti realizace určitého projektu v dané lokalitě, využívající určitou 

technologii při respektování dostupných prostředků. Pro jeho správnost a 

následné dobré rozhodnutí o budoucnosti projektu je důležitá eliminace 

negativních důsledků špatných rozhodnutí. Tudíž vzniká potřeba podrobně 

zkoumat a hodnotit. Metody analyzování slouží také k přesvědčování 

potencionálních investorů, že je projekt výhodný. Tento krok lze obhájit pouze 

na základě finanční a ekonomické analýzy. Lze tedy říci, že metody hodnocení 

podnikatelských záměrů jsou založeny na analýze budoucích příjmů a výdajů. 

Jimi lze hodnotit jednotlivé etapy života projektu. [13] 

5.1 Účel a kroky studie proveditelnosti 
Studie proveditelnosti by měla být základem pro analýzu projektu a návrh aktivit 

v začátku. Výstupem má být zpráva o proveditelnosti pro vrcholový 

management. Měla by prezentovat navrhované specifikace, cíle projektu, 

závěry s doporučením pro následující fázi. Dále poukázat na výhody či 

nevýhody, spojené s danou volbou a následnými náklady, příjmy a další. Zpráva 

by měla vrcholnému managementu ukázat, zda se ubírá správným směrem a 

projekt je výhodný a má tak smysl pokračovat v jeho vylaďování, aby mohl být 

uskutečněn. [12] 
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Shrnutí do jedné věty zní: Účelem studie proveditelnosti je hodnocení 

realizačních alternativ, posouzení realizovatelnosti projektu a poskytnutí 

podkladů pro investiční rozhodnutí. [14] 

Studie proveditelnosti je zpracována v několika na sebe navazujících krocích: 

1. krok – Vytvoření týmu, jmenování zkušených manažerů, jmenování externích 

specialistů. 

2. krok – Ohodnocení rozsahu a stanovení nároků na kvalitu, náklady a čas 

studie. 

3. krok – Sestavení rozpočtu a časového harmonogramu. 

4. krok – Vytvoření podnikatelského plánu jako případové studie. 

5. krok – Sestavení zpráv o proveditelnosti jako výstupu, obsahující 

prozkoumání variant, seřazení variant a navržení cesty vpřed. [12] 

5.2 Vypovídající hodnota studie proveditelnosti 
Studie proveditelnosti by měla najít odpovědi na tyto otázky: 

 Smysl a zaměření projektu? 

 Produkty (služby), které budou poskytovány díky projektu? 

 Kdo je vlastníkem či provozovatelem? 

 Velikost a lokalizace projektu? 

 Další specifika projektu? [15] 

Zkráceně řečeno, odpovídá na otázky trojimperativu, které jsou uvedené na 

grafu 13 a 14: 

 

Graf 13: Otázky trojimperativu [16] 
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Graf 14: Trojimperativ [16] 

 

5.3 Stručný přehled bodů studie proveditelnosti 
Jak již bylo řečeno, studie proveditelnosti je jednou z nejdůležitějších složek 

v předinvestiční fázi a jedná se o komplexní dokument, který má strukturovanou 

osnovu. Obsahuje: 

 Titulní strana. 

 Obsah studie. 

 Úvod, kde najdeme účel, datum zpracování, zpracovatele studie, 

kontakty, identifikační údaje zpracovatele. 

 Vyhodnocení projektu zpracovávané studie (stručné). 

 Popis podstaty projektu, etap, charakteristik a jeho specifik. 

 Analýza trhu, marketingový mix uživatelů, konkurenceschopnost. 

 Management projektu, plánování, řízení a kontrola veškerých procesů. 

 Technické a technologické řešení projektu, údržby, provozní náročnosti. 

 Dopad na životní prostředí, popis plusových a mínusových vlivů na něj. 

 Zajištění dlouhodobého majetku, finanční náročnost. 

 Řízení pracovního kapitálu, alias oběžného majetku. 

 Finanční plán, kalkulace, analýzy, bod zvratu, plán nákladů a výnosů, 

CF, zdroje krytí. 

 Zhodnocení efektivity a udržitelnosti z ukazatelů z finančních toků. 

 Řízení rizika, citlivostní analýzy. 

 Harmonogram projektu, časový plán. 

 Podrobné hodnocení projektu, posouzení z uvedených hledisek. 

 Přílohy. [15] 
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5.4 Podrobný popis jednotlivých bodů studie 

proveditelnosti  
Předmětem studie proveditelnosti je široké spektrum projektů. Jde o sestavení 

jakéhosi scénáře. Obsah jednotlivých bodů se tedy u různých projektů 

významně liší, avšak osnova zůstává téměř identická.  

5.4.1 Titulní strana 
Jako každá odborná práce, tak i studie proveditelnosti, má svou titulní stranu. 

Zde se uvede název práce, datum vypracování, místo, jméno zpracovatele a 

popřípadě i další náležitosti. 

5.4.2 Obsah studie 
Zde se uvede kompletní obsah studie, počet, struktura a čísla stran jednotlivých 

kapitol. 

5.4.3 Úvod 
Na zhruba jedné stránce se vyskytnou údaje o účelu studie proveditelnosti, datu 

zpracování, identifikační údaje o zpracovateli, zadavateli a další kontakty na 

příslušné osoby.  

5.4.4 Vyhodnocení projektu zpracovávané studie 
V rozsahu jedné či dvou stran jsou sepsány vypovídající závěry, vyplývající ze 

studie proveditelnosti. Jsou zde uvedeny zásadní ukazatele a jejich hodnoty 

spočtené z Cash Flow, dále výsledky finančního plánu, citlivostních analýz, 

hodnocení finanční efektivity projektu, realizovatelnost z pohledu všech bodů 

studie proveditelnosti a závěry analýzy rizik. Jedná se tedy o velmi stručný 

výtažek, který však mnohdy stačí na rozhodnutí o výhodnosti projektu. 
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5.4.5 Popis podstaty projektu, etap, charakteristik a 

jeho specifik 
Jsou zde obsaženy hlavní charakteristiky jednotlivých etap projektu. Odpovídá 

na základní otázky, typu název, smysl, zaměření projektu a jaký problém řeší. 

Dále určuje vlastníka či provozovatele projektu, kapacitu projektu a jeho 

lokalizaci. V neposlední řadě vymezí specifikace etap, varianty zpracování a 

ostatní specifikace projektu. 

Tento bod by měl tedy zjednodušeně odpovědět na čtyři základní otázky: 

 Název, smysl a zaměření projektu? 

 Jaký produkt bude cílem projektu, popřípadě jaký problém řeší?  

 Kdo je investor? 

 Jaké další významné okolnosti do projektu vstupují? 

Tyto vyřknuté otázky by měly budoucího hodnotitele i ostatní uživatele projektu 

seznámit s následujícími kapitolami a tím, čeho se konkrétně týkají. V případě, 

že se jedná o více variantní řešení, je doporučeno odpovědět na každou 

variantu zvlášť. Dále je nutné dbát na orientaci uživatele v dílčích etapách 

s ohledem na způsob ovlivnění jednotlivých problematik. [14] 

Investiční etapy projektu  
Míra vypracování jednotlivých etap není striktně stanovena. Liší se tak projekt 

od projektu dle náročnosti. Rozsah zpracování se tak určuje dle výše 

hotovostních toků, marketingového, manažerského, organizačního a 

technologicky technického hlediska. Vezme-li se projekt výstavby bytových 

domů obcí, naproti zhotovení nových www stránek pro propagaci obce, je vidět 

hned obrovský rozdíl mezi projekty. Projekt výstavby bytových domů bude 

mnohem náročnější v investiční fázi, zatímco projekt nových www stránek bude 

nejvíce vyžadovat specifikace ve fázi provozní, díky nutné neustálé aktualizaci 

dat. Jednotlivé fáze si popíšeme níže. [14] 

Předinvestiční fáze 

Jedná se o důležitou etapu s cílem vypracovat podnikatelský záměr a 

rozhodnout o uskutečnění projektu. Obsahuje předprojektové analýzy, kterou je 

i studie proveditelnosti. Jinak řečeno, pokud má podnikatel nápad či příležitost, 

předinvestiční fáze zhodnotí naději na úspěch. Pakliže podnikatel oplývá více 

nápady, lze je porovnávat a vybírat ty výhodnější.  

Investiční fáze 

Obsahuje dvě základní části: projektovou a realizační činnost. Projektová 

činnost podléhá legislativě a dále se odvíjí od požadavků investora. Zahrnuje 

zajišťování pozemků, průzkumy, výběrová řízení, zpracování dokumentace pro 

územní řízení, zpracování dokumentace pro stavební povolení a stavební řízení 

s cílem dosáhnout stavební povolení. Po tomto aktu následuje realizace 

projektu. Nejprve se musí připravit stavba za pomocí vypracování zadávací 

dokumentace s následným výběrovým řízením na zhotovitele, technický dozor, 

zpracování realizační dokumentace a technologické přípravy. Následuje 
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předání a příprava staveniště s následnou realizací objektů. Poslední krok 

investiční fáze je předání stavby, zkušební provoz, následné odstranění vad a 

kolaudační rozhodnutí.  

Provozní fáze 

Začíná předáním stavby do užívání objednavatelem. Zahrnuje obyčejný provoz 

jako je užívání stavby, její udržování a vylepšování. To má za následek 

bezpečné užití stavby.  

Likvidační fáze 

Jedná se o ukončení celého projektu likvidací po konci životnosti. Zahrnuje 

náklady i příjmy spojeny s likvidací projektu. Jedná se například o náklady na 

poplatky na skládce a dopravu na ní, ale také o příjmy za výkup druhotných 

surovin. Může nastat situace, že příjmy převýší náklady a investor nakonec na 

likvidaci vydělá. [17] 

Variantní řešení studie proveditelnosti 
Již ve studii proveditelnosti se setkáváme s důležitými aspekty budoucího 

vývoje situace ohledně investora. Ať už se jedná o firmy či veřejné subjekty, 

vždy bude mít podoba realizovaného projektu dopad na její budoucí vývoj. Lze 

konstatovat, že povaha významných proměnných ovlivněných realizovatelností 

projektu, ekonomickou návratností a rentabilitou, které nemůže investor přímo 

ovlivnit, ovlivní budoucí řízení, objem, propagaci, hotovostní toky a další klíčové 

aspekty projektu. Jedná se například o velikost poptávky po daném produktu, 

který bude díky projektu poskytnut. Pokud se nám poptávka po takovém 

produktu zdá býti nejasná, je nutné zpracovat projekt variantně. To znamená 

vytvoření několika variant s odlišností některých vstupů. Tyto varianty musí být 

přehledně rozčleněny pro uživatele studie, aby nemohlo dojít k omylu. Jako 

výstup studie proveditelnosti by měla být určena optimální varianta, která je pak 

promítnuta do finálních hotovostních toků. Zbylé varianty jsou v drtivé většině 

zamítnuty s označením „alternativní řešení k preferované variantě“ nebo 

„zdůvodněné zamítnuté řešení“. Stávají se možnými náhradníky zvolené 

varianty za optimální, a to v případě nemožnosti její realizace. [14] 
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5.4.6 Analýza trhu, marketingový mix uživatelů 
První krok studie proveditelnosti, který není pouze shrnující, ale již vytváří 

hodnoty. Řeší doporučení, odhady, budoucích uživatelů, popis aspektů ze 

strany marketingu, konkurenceschopnosti a výstupů produktu. Obsahuje 

analýzu trhu, marketingovou strategii a marketingový mix. Lze shrnout pojmem 

marketing. Co si pod tímto pojmem představit? Soubor činností a metod řešící 

problémy s trhem, nejde tak jen o reklamní činnost, jak je většinou mylně 

chápáno. Týká se tak i veřejných projektů, které neprochází klasickým trhem 

jako projekty veřejné. To díky poptávce po službě určitými subjekty s potřebou 

uspokojovat své potřeby. Je tedy nutno se zabývat otázkami, komu je produkt 

určen, jaké problémy řeší, jaký bude o něj zájem, jak zvýšit využití, jakým 

způsobem bude zajištěna informovanost a jak zajistit existenci. [18] 

Analýza trhu 
Základem podnikání i prosperující veřejné zprávy je bezpochyby správné 

rozhodování. „Na začátku jsem se rozhodl správně.“ Aby bylo možné 

konstatovat tuto větu a mohli se tak správně rozhodnout v ten daný okamžik, je 

nutné znát budoucí předpoklad situace na trhu. Pokud není zjištěno potřebné 

množství informací, je na náhodě, jak celý projekt dopadne. Většinou je 

vyřknuta věta: „Kdybych si tak radši zjistil více informací a stejnou chybu 

neudělal.“ K vyvarování této věty slouží analýza trhu. Ta zkoumá konkurenci, 

situaci a další aspekty trhu. V případě obce můžeme porovnat například její 

postavení vůči okolí. Jedná se tedy o srovnání počtu obyvatel, občanské 

vybavenosti a mnoha dalších aspektů. [18] 

  



42 
 

Marketingový mix 
Jedná se o soubor marketingových nástrojů pro dosažení marketingových cílů 

na trhu. Musí obsahovat vyvážené jednotlivé složky s harmonickým uplatněním 

4P: 

 Product (výrobková politika) – jakost, design, vlastnosti, značku, obal, 

velikost, záruky, služby. 

 Price (cenová politika) – tarifní politika, ceníky, slevy, skonta, doba 

splatnosti. 

 Place (distribuční politika) – reklama, podpora prodeje, osobní prodej, 

PR a direct marketing. 

 Promotion (marketingová komunikace) – distribuční cesta, mezičlánky a 

systémy, řízení zásob. 

Popisuje výrobky uspokojující potřebu po všech stránkách tak, aby vedly 

k uspokojení zákazníků s následnými výnosy firmy. Ovlivňuje dispozice u 

nabídky a poptávky, podílu firmy na trhu i prosperitě firmy. Vyvíjí tlak na úsporu 

nákladů a tím zvyšuje konkurenceschopnost. [18] 

Ukázka marketingového mixu: 

Tabulka 5: Marketingový mix – ukázkový příklad [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zakázka stavby 
 

 Umístění 
v území 

 Architektura 

 Ekonomická 
úrověň 

 Kvalita 

 Projekt 

 Záruky 

Zprostředkovací 
činnost 
 

 Zprostředkování 

 Engineering a 
projektové služby 

 Developing 

Ceny 
 

 Druhy cen 

 Cenová 
kalkulace 

 Cenová 
manipulace 

 Finanční 
podmínky 

Komunikace 
 

 Obchodní a 
firemní 
propagace 

 Akviziční činnost 

 Přímý prodej 

 Public relations 

 Obchodní jednání 

 Image a goodwill 
firmy 
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SWOT analýza 
Analýza SWOT je jednou ze základních metod pro vykreslení výhodnosti 

projektu. Považuje se za metodu dlouhodobého plánování s rozdělením 

jednotlivých hodnocení do bodů: 

 Silné stránky. 

 Slabé stránky. 

 Příležitosti. 

 Hrozby. 

5.4.7 Management projektu, plánování, řízení a 

kontrola procesů  
Management projektu je pro studii proveditelnosti velmi důležitý a obsahuje 

části jako plánování, organizaci, řízení a následnou kontrolu procesu, 

organizace a lidí. Řeší tedy otázku projektového managementu.  

Odpovídá na tyto otázky: 

 Typ právní formy a historie investorova či provozního? 

 Jsou vlastník a provozovatel stejní?  

 Jsou další důležití členové projektu? 

 Které činnosti zajistí naši lidé a je nějaká profese řešena outsourcingem? 

 Jaké profese se vyžadují a kdy se odehrávají? 

 Uspořádání procesů a organizační struktura? 

 Činnosti za pomocí stávajících a nových příchozích zaměstnanců? 

 Nová pracovní místa po dokončení projektu a jejich definice? 

 Jak pracovníky ohodnotíme? 

 Jak získáme nové pracovníky? 

 Jaké bude pracovní prostředí? 

 Jak rekvalifikujeme stávající? 

 Jaká bude pracovní doba? 

 Jak zajistíme bezpečnost práce? 

 Jaké problémy vyplynou z legislativy a jak se vyřeší? 

Organizační struktura má odpovídat rozsahu investiční akce. Čili se může 

významně lišit u různě velkých projektů. Dále se může měnit v průběhu 

životních cyklů. Je tedy dobré zpracovat organizační strukturu pro každou etapu 

zvlášť. Největší rozdíl pak tkví mezi fází investiční a provozní. Takový je příklad 

zřízení organizační struktury pro zaváděcí etapu, zatímco stavba je 

organizována dle uspořádání investora. Tento postup je volen u nenáročných 

investičních etap a u projektů, kde je investor na výstavbu zaměřen se stávající 

strukturou uzpůsobenou na investiční fázi a také v případě outsourcovaných 

organizačních prací. Další možnou variantou je zavedení speciálního týmu na 

zřízení a zaběhnutí projektu s vlastní organizační strukturou. Má omezenou 

pracovní činnost, například do začátku provozní fáze. Tato možnost je zvolena, 

pokud se jedná o velký projekt s organizačné náročnou zaváděcí fází. Není však 

podmínkou, aby se pracovníci z výstavby podíleli na fázi provozní. Veřejná sféra 
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je náročnější na organizaci ve fázi investiční než fázi provozní. Příkladem může 

být výstavba chodníků a komunikace v obci. Při výstavbě je potřeba mnoho 

profesí, které je nutné vhodně skloubit. To vyžaduje velké úsilí, na rozdíl od fáze 

provozní, kde není potřeba vytvořit žádné pracovní místo.  

Závěrem tohoto bodu je volba varianty, jež řeší pracovní, organizační, procesní 

a jiné otázky, které jsou základním vstupem do finančních kalkulací dílčích 

procesů a nákladů spojené s pracovní silou. Pro jejich přehlednost se zpracují 

výsledky různých variant do tabulek. [14] 

5.4.8 Technické a technologické řešení projektu 
Studie proveditelnosti zahrnuje taktéž zkoumání technických a technologických 

aspektů. Obsahuje shrnutí technických a technologických částí projektu. Jimi 

jsou technologické a technické parametry s plusy a mínusy jednotlivých řešení, 

rizika z technické podstaty, nutná energetická a materiálová zabezpečení, 

informace o životnosti, nutnosti údržby a kolik bude stát, změny kvůli 

opotřebení. 

Tento podklad musí být hotov už v čase zpracovávání studie, jelikož z něj 

vychází další její části. Jeho kvalita je zásadní u projektů s velkým technickým 

a technologickým řešením, kde dojde k velkému ovlivnění investic a provozních 

nákladů projektu. Jeho výstupem nemají být okopírované nabídky dodavatelů a 

technické nákresy zařízeních. Za důležité se považuje uvedení odborných 

informací, významných pro hodnocení konzistentnosti studie proveditelnosti.  

Vymezuje tyto otázky z pohledu technického a technologického: 

 Typ technologie použité ve fázi investiční a její podstata ve fázi provozní? 

 Jaká technologie bude použita pro likvidaci po skončení životnosti? 

 Jaká jsou rizika? 

 Výhody a nevýhody konkrétních technologií? 

 Jaký je popis logistiky a výrobního procesu? 

 Jaký materiál a energetický tok je zapotřebí a kdy? 

 Jaké investice jsou potřeba a kdy? 

 Kolik to bude asi stát? 

 Kdo bude zajišťovat chod z profesního hlediska ve všech fázích 

projektu? 

 Jaká je životnost projektu? 

 Kdy se kvůli opotřebení majetku zvednou provozní náklady a jak moc? 

 Kdy se musí zainvestovat do oprav? 

Důležitým faktem je, že technologická a technická řešení se netýkají jenom 

samotné výroby, ale i výstavby, likvidace, logistických procesů a použitých 

informačních i softwarových technologií. [14] 
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5.4.9 Dopad na životní prostředí 
Výpis kladů a záporů kvůli realizaci projektu, vznikajících v jednotlivých etapách. 

Je v současné době stále více aktuální a okolí ho začíná vnímat jako jeden 

z nejdůležitějších bodů. Určuje, jestli projekt dává smysl po stránce ekologické, 

což se dá promítnout i na peněžní vyjádření pomocí Analýzy nákladů a přínosů 

přes dosazení socio-ekonomických dopadů. Při vysoké zátěži životního 

prostředí je investor vystaven mnoha dodatečným nákladům. Jimi jsou zajištění 

nápravy tohoto stavu nebo sankce vedoucí až k možnosti zastavení projektu. 

S těmito hrozbami je nutno počítat dopředu, jelikož se mohou objevit ve všech 

fázích projektu. 

V investiční fázi se nejčastěji objevuje případ poškození krajiny v blízkosti 

stavby vlivem mechanizace, kontaminace půdy, narušením biosystému, 

znečišťování ovzduší a mnoho dalších. 

V provozní části se nejčastěji hovoří o problémech spojených s technologií. 

Jsou jimi například vysoká množství odpadů, prašný a hlučný provoz. U služeb 

se přidává další negativní stránka a to je koncentrace turismu na jedno místo, 

které vede k zatížení okolní půdy a vandalismu.  

Ve fázi likvidační se pracuje s různorodými nepřírodními materiály, které jsou 

problematicky likvidované. Pokud se objeví mezi materiály například azbest, 

likvidace se mnohonásobně prodraží. [14] 
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5.4.10 Zajištění dlouhodobého majetku, finanční 

náročnost 
Zajištění dlouhodobého majetku vymezuje rozložení dlouhodobého majetku, 

určuje investiční náklady, problematiku servisu a re-pořízení, schéma 

amortizace a další.  Projekt se tak ocitá v mezikroku, kdy se částečně převádí 

obsah do podoby peněz, které se promítnou ve finančním plánu. Je nutné 

vymezit charakter investičního majetku a zhotovit výpis dodávky zboží a 

materiálu potřebného pro fungování projektu po všech stránkách (logistickou, 

dodavatelsko – odběratelskou, právní). Důležitým poznatkem u tohoto bodu je 

kritérium zařazení mezi oběžný a investiční majetek. Nehraje totiž roli kdy je 

pořízen, ale dlouhodobost nebo krátkodobost spotřeby. 

Kapitola zajištění dlouhodobého majetku by měla nalézt odpovědi na otázky: 

 Jaké nutné investice jsou zapotřebí? 

 Kdy a v jaké etapě dojde k pořízení onoho konkrétního majetku, kdy bude 

opraven či znovu pořízen? 

 Za jakých podmínek bude majetek pořízen, kdo ho dodá a jaké budou 

podmínky dodání (cenové, …) 

 Jaké materiály budou skladovány a kolik jich bude? 

 Jak bude vypadat koloběh zásob? 

 Jaký musí být stálý minimální počet zásob na skladě? 

 Jak budou řešeny účetní doklady a jejich oběh? 

 Jaká bude spotřeba materiálu, nedokončené výroby a energií za určité 

období? 

 Jaký bude obrat/rok? 

 Kdo bude od nás odebírat dané produkty? 

 Jaké vzniknou během projektu pohledávky? 

 Jak velké závazky budeme mít? 

 Jak vysoké pojištění a proti čemu budeme mít? [14] 

5.4.11 Řízení pracovního kapitálu, alias oběžného 

majetku 
Řízení pracovního kapitálu určuje strukturu a objem oběžného majetku, typy 

materiálů, nedokončenou výrobu, počet výrobků a zboží určeno pro skladování, 

pohledávky a krátkodobé závazky, udržitelnost projektu z pohledu hotovosti. 

[14] 
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5.4.12 Finanční plán, kalkulace, analýzy, bod zvratu 
Finanční zhodnocení předchozího bodu za pomocí základní kalkulace 

s určením bodu zvratu a finančního plánu dle plánu průběhu nákladů a výnosů, 

předpokládaného stavu majetku a zdroje jejich krytí a plánu předpokládaného 

průběhu cash flow. 

Po nastínění výše zmíněných bodů je vytvořena základní podoba projektu. 

V dalším kroku se přistoupí k hlavním bodům studie proveditelnosti. Tím je 

tvorba finančního plánu. Ta se dělí do tří částí. Zaprvé se provede základní 

kalkulace, zadruhé se nalezne bod zvratu a zatřetí se vytvoří finanční výhled, 

dle kterého jsou vypočteny hodnotící ukazatele. [14] 

Kalkulace 
V kalkulaci se zjistí vlastní náklady kalkulační jednotky, tedy výkonu, výrobku či 

služby. Na to je potřeba rozeznávat náklady fixní, variabilní, přímé a nepřímé: 

 Fixní náklad = nemění se v závislosti na objemu produkce (např. nájem 

za kanceláře). 

 Variabilní náklad = rostou v závislosti růstu produkce (např. materiál). 

 Přímé náklady = lehce se přiřadí k jednotlivému druhu výrobku (např. 

suroviny, přímá mzda). 

 Nepřímé náklady = není možné je přiřadit jen jednomu konkrétnímu 

výrobku. 

Nyní už lze určit kalkulaci nákladů na jeden výrobek či službu. Základní vzorec 

pro stanovení kalkulace nákladů lze popsat následujícím vztahem: 

 

𝐻 +  𝑀 +  𝑆 +  𝑂𝑃𝑁 +  𝑅𝑉 +  𝑅𝑆 +  𝑍 =  𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘𝑢/𝑠𝑙𝑢ž𝑏𝑦 

 
Vzorec 1: Kalkulace ceny výrobku/služby [vlastní zpracování] 

 

Přímé náklady 

H  Materiál 

M  Mzdy 

S  Stroje 

OPN  Ostatní přímé náklady 

Nepřímé náklady 

RV  Režie výrobní 

RS  Režie správní 

Kalkulovaný zisk 

Z  Zisk 
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Bod zvratu 
Bod zvratu ukazuje takový objem produkce, kdy dosahuje projekt nulového 

zisku. K tomu je potřeba výše zmíněné rozdělení na variabilní a fixní náklady a 

cenu za jednotku produkce. 

Vztah pro bod zvratu: 

𝑄𝐵𝑍 =
𝐹𝑁

𝑝 − 𝑏
 

 

Vzorec 2: Výpočet bodu zvratu [vlastní zpracování] 

 

QBZ   Objem produkce, kdy je hospodářský výsledek rovno nule 

p  Cena za jednotku produkce 

b  Jednotkový variabilní náklad 

FN  Fixní náklady 

 

Grafické znázornění:  

  

 

 

Graf 15: Bod zvratu [vlastní zpracování] 

 

Q  Objem produkce 

QBZ  Objem produkce, kdy je hospodářský výsledek roven nule 
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p  Cena za jednotku produkce 

b  Jednotkový variabilní náklad 

FN  Fixní náklady 

VN  Variabilní náklady 

CN  Celkové náklady 

T  Celkové tržby 

Je-li volen opačný postup, bod zvratu ukáže, jak vysoké mají být tržby, aby byl 

výsledek hospodaření roven nule. 

Finanční plán  
Nyní, po absolvování výše zmíněných bodů studie proveditelnosti, se může 

přistoupit k shrnutí ve finančním plánu. Zde lze učinit některá pozměnění a 

úpravy dřívějších bodů, hlavně finančních otázek (volba kapitálové struktury, 

změna vlastního zázemí na nakupované, vyřešení platby DPH a nastavení 

splátkový kalendář). 

Úkolem finančního plánu je sledování průběhu nákladů a výnosů s plánováním 

bilance projektu, to znamená plánovanou výši aktiv a pasiv. Zde mohou nastat 

dvě situace. První je investiční projekt nově vzniklého subjektu, zda se finanční 

plán ztotožní s plánováním finančních výkazů. Finanční výhled tedy tvoří 

výsledovka, rozvaha a CF subjektu spolu s členěním průběhu nákladů a výnosů 

a mnoho dalších. Například žádost o úvěr či dotaci. Horší situace nastane po 

zařazení projektu mezi ostatní projekty. Stává se tak zejména u obcí, jejich 

svazku nebo neziskové organizace. Zde se při plánování financí pohlíží na akci 

jako podnik v podniku. K rozčlenění majetku, zdrojů, nákladů, výnosů a 

hotovostních toků musíme dodržet principy přírůstkové báze. 

Nejproblematičtější se jeví vymezení a přiřazení správné části režijních nákladů, 

které jsou společně zaúčtovány několika akcemi naráz. U výnosů ve většině 

případů takové problémy nenastávají. 

Studie proveditelnosti je však proměnná a je tedy potřeba přepracování 

v určitých cyklech. U finančního plánu obzvláště, ať už kvůli provázanosti 

s ostatními kapitolami, tak i díky jeho členění. Základní prvky finančního plánu 

jsou plány průběhu nákladů a výnosů, dále plánované stavy majetku a zdroje 

jejich krytí a nakonec plán průběhu CF. [14] 

Plán průběhu nákladů a výnosů 

Úkolem tohoto bodu je spočítat nákladové a výnosové položky a na jejich 

základě je určen výsledek hospodaření. Ten se pak může členit do provozních, 

finančních či mimořádných činností. Jeho výsledky jsou tabulky jednotlivých 

částí: 

 Výnosy a jejich průběh v investiční etapě s druhovým členěním. 

 Náklady a jejich průběh v investiční etapě s druhovým členěním. 

 Výnosy a jejich průběh v provozní etapě s druhovým členěním. 
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 Náklady a jejich průběh v provozní etapě s druhovým členěním. 

 Náklady a jejich průběh v investiční etapě s členěním na variabilní a fixní. 

 Náklady a jejich průběh v provozní etapě s členěním na variabilní a fixní. 

 Další v případě existence další etapy, tabulka bude obsahovat rozšíření 

o další náklady a výnosy v oněch fázích. [14] 

Plánované stavy majetku a zdroj jejich krytí  

Zde dochází k pokud možno co nejpřesnějšímu odhadu výše a struktury 

vloženého majetku pro realizaci projektu a dosažitelnou výši tomu 

odpovídajících pasiv. 

Aktiva – hmotný, nehmotný či finanční majetek, díky kterému je projekt 

uskutečněn. Posléze majetek vlastněn subjektem. Příkladem jsou stálá aktiva 

jako budovy, auta, softwary, licence, hardwary. Druhou skupinou jsou aktiva 

oběžná, kam řadíme peníze, pohledávky a zásoby. 

Pasiva – dlouhodobý, krátkodobý, cizí či vlastní zdroj. Jimi je majetek pokryt, 

jinak také zdroje krytí majetku. Příkladem je zisk, vklad společníků, úvěry od 

různých společností, závazky či dotace.  

Výsledkem je přehledná tabulka obsahující zejména: 

 Aktiva za období v investiční fázi. 

 Pasiva za období v investiční fázi. 

 Aktiva za období v provozní fázi. 

 Pasiva za období v provozní fázi. 

 V případě existence nějaké z dalších etap, doplníme tabulku i o tuto fázi. 

[14] 

Plán průběhu cash flow 

Hotovostní toky, CF – příjmy či výdaje, které tvoří finanční toky.  

Příjmy – tok peněz do plusu, zvyšují se peněžní prostředky. 

Výdaje – tok peněz do mínusu, snižují se peněžní prostředky. 

Čisté hotovostní toky, NCF – rozdíl příjmů a výdajů. 

Pro přehlednost se udává ve výsledné tabulce: 

 Pohyb příjmů a výdajů v investiční fázi. 

 Pohyb příjmů a výdajů v provozní fázi. [14] 
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5.4.13 Zhodnocení efektivity a udržitelnosti 

dle ukazatelů z finančních toků 
Zde se projekt vyhodnotí dle dostupných kriteriálních ukazatelů vypočtených 

z finančních nákladů a výnosů. Jsou jimi: Čistá současná hodnota, Vnitřní 

výnosové procento, Doba návratnosti, Index rentability a finanční analýza 

projektu. Po vyjádření uvedených ukazatelů získáme údaje o výhodnosti a 

udržitelnosti investice z finančního hlediska. 

NPV 
Čistá současná hodnota (Net Present Value, NPV) ukazuje ekonomickou 

efektivnost projektu v daném časovém rozpětí. Jelikož se budoucí hodnota 

peněz nedá prostě sčítat, díky proměnlivosti jejich hodnoty v čase, je nutné 

použít metodu diskontování, kterou se převedou budoucí toky na hodnoty 

současné. Tím je získána výchozí hodnota pro čistou současnou hodnotu. [19] 

Tato hodnota se nazývá současná hodnota a vypočte se dle následujícího 

vzorce: 

 

𝑃𝑉 = ∑
𝑅𝑖

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Vzorec 3: Současná hodnota [19; vlastní zpracování] 

 

PV  současná hodnota v Kč 

R  výnosy v jednotlivých letech v Kč 

i  počet let od 1 do n 

r  diskontní sazba (časová hodnota peněz) v %/100 

n  životnost projektu 

Následně se čistá současná hodnota vypočte odečtením počátečních 

investičních nákladů: 

 

 𝑁𝑃𝑉 = 𝑃𝑉 − 𝐼𝐶 

 

Vzorec 4: Čistá současná hodnota [19; vlastní zpracování] 

 

NPV  čistá současná hodnota v Kč 

IC  investiční náklad v Kč  
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IRR 
Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return, IRR) vychází z výše 

vypočtené čisté současné hodnoty a spolu tvoří výborné ukazatele pro 

rozhodování o investicích. Závěrem tohoto bodu je diskontní míra, kdy se 

současná hodnota budoucích výnosů rovná současné hodnotě výdajů. To 

znamená, že v tomto bodě se čistá současná hodnota rovná nule. Výpočet 

vnitřního výnosového procenta je následovný: 

0 = ∑
𝑅𝑖

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Vzorec 5: Výpočet vnitřního výnosového procenta [20] 

 

R  výnosy v jednotlivých letech v Kč 

i  počet let od 1 do n 

r  diskontní sazba (časová hodnota peněz) v %/100 

n  životnost projektu 

Projekt je přijatelný, pokud je vnitřní výnosové procento vyšší nebo rovno 

minimální výnosnosti investice. Pokud je vnitřní výnosové procento menší než 

minimální výnosnost investice, projekt bude zavrhnut, pokud nenastanou jiné 

důležité faktory ovlivňující investici. [20]  

DN 
Doba návratnosti (Payback Period, PP) poskytuje údaj o počtu let, za který 

projekt vytvoří výnos ve výši investičních nákladů. Lze užít dva způsoby pro 

stanovení. Jednodušší pouze v případě konstantních výdajů, ten však nastává 

velmi zřídka. Jelikož rozdílné výnosy nastávají skoro vždy, vzorec pro rozdílné 

výnosy je o mnoho důležitější a je následovný: 

𝐷𝑁 =
𝑛 + (𝑅1 − 𝐼𝐶)

𝑅2
 

Vzorec 6: Doba návratnosti různé výnosy [19; vlastní zpracování] 

 

n  počet let spodní hranice intervalu 

R1  kumulované výnosy horní hranice intervalu 

IC  investiční náklady 

R2  roční výnos spodní hranice intervalu 
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Jelikož nebere v potaz tok peněz po době návratnosti, jedná se o hodnotící 

prostředek pouze doplňkový.  Může totiž nastat stav, kdy je investice likvidní, 

ale málo efektivní. [19]  

Zda je projekt rentabilní, se určí na základě výše uvedených ukazatelů. Projekt 

by měl však být zkoumán hlouběji, například z hlediska likvidních prostředků. 

Jedná se o zásadní úkon, který je klíčem pro předcházení problémů 

s provozním financováním z důvodu krátkodobé či dlouhodobé nemožnosti 

splácet. V případě krátkodobého výkyvu příjmů lze problém řešit krátkodobým 

úvěrem, ten však musí být uvažován předem. U případu trvale záporných čísel 

projektu lze připustit ve výjimečných případech přijetí, například při výhodné 

rentabilitě pro veřejnou společnost. U těchto případů musíme naleznout zdroj 

pro dlouhodobé fungování projektu. U obcí se jedná zejména o rozpočet obce 

či svazku obcí.  

Výsledkem dvanácté kapitoly je tedy zhodnocení projektu po stránce finanční 

rentability i jeho financovatelnosti v krátkodobém či dlouhodobém období. 

5.4.14 Řízení rizika, citlivostní analýzy 
Řízení rizik a citlivostní analýza obsahuje uvedení nejpalčivějších rizik projektu, 

jejich pravděpodobnost, opatření na potlačení, a nakonec výsledky analýzy 

citlivosti. Určuje pravděpodobnost vysněných ideálních cílů, jejich možné lepší 

i horší výsledky. Nalézá rizikové faktory, které se stávají zdroji rizika. Určuje 

jejich význam, pravděpodobnost a závažnost. Kvalita a vysoký standart 

provedení studie proveditelnosti je prvním klíčem k eliminaci selhání projektu. 

Dalším bodem je variantní řešení SP, které vytváří různé modely situací. Jedná 

se především o variabilní veličiny s více možnými scénáři vývoje s určitou 

pravděpodobností. Ta však nemusí být známa. V neposlední řadě je vhodné 

využít nástrojů citlivostní analýzy.  

Analýza a řízení rizik 
Základní úkol analýzy rizik je identifikace rizik s určením pravděpodobnosti 

výskytu a velikost jejich jednotlivých možných hodnot. To vyžaduje zkušené 

odborníky při sestavování studie proveditelnosti. Vybrané možné riziko je 

zkoumáno ze dvou pohledů. Prvním je intenzita negativního vlivu a druhým 

pravděpodobnost výskytu. Největší pozornost je nutno věnovat takovému riziku, 

které je jak velmi pravděpodobné, tak významné pro projekt v negativním 

smyslu slova, tedy vychýlí projekt negativním směrem.  Pro odhalení a určení 

závažnosti rizik slouží citlivostní analýza. Určení pravděpodobnosti budoucích 

nastalých situací a průběhů světa je však jeden z nejtěžších úkolů a neobejde 

se bez expertních posudků, které jsou i tak mnohdy nepřesné. Je tedy dbáno 

na co největší kvalitu pro usnadnění kvalitního zpracování jednotlivých 

navazujících kapitol studie proveditelnosti z předchozích kapitol. Jedno 

z nejvýznamnějších rizik jak soukromém, tak i veřejném sektoru se jeví 

poptávka po poskytovaném produktu či službě. Pojednává zejména o velikosti 

poptávky a jejím výkyvu. Rizika environmentálního charakteru odhaluje EIA. 

Jedná se o jednu z dílčích částí studie proveditelnosti, která ukazuje, jak je 



54 
 

důležitá jejich provázanost. Výstupem analýzy je seznam významných rizik 

projektu. 

Po určení závažných rizik u projektu, se přistoupí k řízení rizika pro zvýšení 

pravděpodobnosti úspěchu a minimalizaci negativních dopadů na projekt. 

Výsledkem řízení rizik je vyhodnocení velikosti rizika, zhodnocení výhodnosti 

projektu při nastalé negativní situaci, zda je pro investora projekt výhodný a 

případně jaká opatření je pro vyvrácení negativních dopadů opatřit. Tyto otázky 

a odpovědi jsou u studie proveditelnosti klíčové. Dělí se dle fází projektu, díky 

rozdílnosti rizik v různých etapách. [14] 

Citlivostní analýza  
Postup zkoumající neznámé a proměnné situace projektu, hlavně vliv na 

výsledné ukazatele. Přinucuje zpracovatele identifikovat proměnné, ukazuje, 

kde bude upřesnění přínosem a určuje spolehlivost předpovědi. Příklad postupu 

analýzy 

 Určení předpokladů z kalkulace určité prognózy hotovostních toků pro 

jednotlivé roky projektu. 

 Změna předpokladů o 1 % a opětovné vypočtení kriteriálních ukazatelů. 

 Vypočtení procentní změny výsledných kriteriálních ukazatelů odečtením 

hodnoty ukazatele po změně předpokladů mínus hodnota před změnou 

děleno hodnota ukazatele před změnou. 

Obezřetnost je na místě u případů, kdy změna vyvolá velkou reakci ukazatelů 

jakýmkoliv směrem. U těchto případů je vhodné případ znovu ověřit a to ještě 

před rozhodováním o přijatelnosti investice. [14] 

5.4.15 Harmonogram projektu, časový plán 
Časový harmonogram dílčích fází a jejich činností. Musí z něj být znát počátek 

a konec činnosti, překrytí jednotlivých činností a jejich návaznost. Nejsložitější 

na zpracování jsou v drtivém případě fáze přípravné a zavádění provozu. 

Harmonogram tvoří textový popis, ale zejména i grafické vyjádření. 

Nejdůležitější je brát v potaz návaznosti jednotlivých činností. Například určitá 

činnost nemůže být vykonána, dokud nebude vykonána činnost jí předcházející 

(stavební povolení a zahájení výstavby). [14] 

Nejvýznamnějším a problematickým faktorem plánování je čas. Obsahuje velké 

množství nejistot, a proto nikdy nejde odhadnout skutečně potřebný čas 

k realizaci projektu. Časovou náročnost ovlivníme zejména zkušeností týmu, 

složitosti úkolů, spoluprací se subdodavateli, infrastrukturou a legislativou 

v určitém státě. 

Doba trvání úkolu, alias čas nutný pro realizaci úkolu, vyjadřuje časovou potřebu 

lidí, kapacit zdrojů, ale taky čas na technologické pauzy. Pro odhad těchto 

veličin se používají různé metody. Pomocí nich vzniká odhad o době trvání u 

jednotlivých činností. Do značné míry tedy záleží na metodě plánování a 

odhadování. [21] 
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Nástroje časového plánování 
Setřiďuje jednotlivé činnosti do návazných logických časových vazeb. Obecně 

existují tyto metody časového plánování: 

 Ganttovy diagramy. 

 Síťové analýzy. 

 Milníky. 

Ganttovy diagramy 

Také nazývány úsečkové diagramy, vytvořeny inženýrem H. L. Ganttem za 1. 

světové války. Poskytují výborný vizuální přehled během projektu. Jednotlivé 

úkoly jsou v posloupnosti shora dolů a časová osa je prezentována 

horizontálně. Srovnáním reality a plánu máme zajištěno grafické porovnání 

činností pro zjištění, které činnosti jsou zpožděné, a které jsou napřed. Jejich 

obliba vychází z jednoduchosti, softwarové nenáročnosti a snadnosti pro 

pochopení pro laiky. [22] 

 

Graf 16: Ukázka Ganttova diagramu [22] 

Síťová analýza 

Řeší znázornění a řešení komplikovaných navazujících procesů. Určuje časový 

průběh, návaznosti činností, zjišťuje časové rezervy a stanovuje optimální 

průběh z časového hlediska, použití zdrojů a nákladů. 

Výstup je v podobě síťového grafu, který je tvořen obrazci, uzly a hranami. 

Spojuje rozličné události a činnosti s cílem zobrazit vzájemné závislosti. Jinak 

řečeno vazby s předcházejícími, následujícími či souběžnými událostmi. 

Rozlišují se na uzlově a hranově definované. [23] 
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Graf 17: Ukázka Síťové analýzy 1 [23] 

 

Graf 18: Ukázka Síťové analýzy 2 [23] 

Milníkové plány 

Zaznamenává klíčové události, milníky. Ty se definují jako časový údaj, který 

se váže k určitým událostem. Vymezuje se podobně jako Ganttovy diagramy 

jasnou představou o vzájemných vazbách úkolů a trvání. Je velmi jednoduchý, 

a proto slouží zejména pro uživatele mimo projekt. Ukázky milníku jsou uvedeny 

na Grafu 19 a Tabulce 6. 

 

Graf 19: Ukázka milníkového plánu [21] 
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Tabulka 6: Ukázka tabulky u milníkového plánu [21] 

 

 

5.4.16 Podrobné hodnocení projektu, posouzení 

z uvedených hledisek 
Zahrnuje obsáhlý propracovaný závěr se zahrnutým posouzením projektu 

z veškerých hledisek. Zejména závěr o finanční rentabilitě, a tedy i jeho 

potenciálu k uskutečnění projektu. Musí být propracovaný a úplný. Posuzuje 

projekt ze všech možných hledisek, uvažuje tedy nad mnoha scénáři. Závěrem 

je výběr té nejvhodnější varianty pro všechny zúčastněné strany. [14] 

  



58 
 

6 Případová studie projektu 
 

6.1 Studie proveditelnosti novostavby bytového 

domu v obci Kobylí 
Předložená studie proveditelnosti se zabývá hodnocením ekonomické 

efektivnosti projektu obce Kobylí, kterýmž je výstavba bytového domu. Tento 

projekt je pro obec prioritou pro velký nedostatek bytových kapacit. Jelikož se 

jedná o projekt financovaný výhradně obcí Kobylí, bude tato studie 

proveditelnosti situována jako podklad pro rozhodnutí o přijetí radou a 

zastupitelstvem obce.  

6.1.1 Základní informace 
Název projektu: Novostavba bytového domu v obci Kobylí 

Investor: Obec Kobylí, Kobylí 459, 691 10 Kobylí 

Obec: Kobylí 

Katastrální území: Kobylí na Moravě 

Předpokládané zahájení výstavby: Jaro 2021 

Předpokládaný konec výstavby: Podzim 2022 

Investiční náklady: 24 235 694,- Kč 

Vypracoval: Bc. Jan Kaňa 

Obec Kobylí se rozprostírá v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji. Zdejší teplé 

podnebí nahrává pěstování vinné révy, ke které neodmyslitelně patří konání 

různých vinných slavností, hodů, otevřených sklepů a jiných kulturních akcí, jak 

pro domácí, tak pro ostatní návštěvníky z větší dálky, jejichž počet se stále 

rozrůstá. To zapříčiňuje v obci Kobylí velkou poptávku po realitách v obci Kobylí. 

Nemovitosti jsou využívány na soukromé vlastní bydlení i jako ubytovací 

kapacity pro návštěvníky. V současné době dochází k velkému převisu 

poptávky nad nabídkou. Ceny nemovitostí v obci Kobylí se tedy šplhají 

k částkám, které jsou známy spíše na okrajích velkých měst. Bydlení pro místní 

se stává nedostupným jak pro mladé, tak pro seniory. Rada obce tak přišla 

s návrhem výstavby bytového domu na okraji obce, který nastalou situace 

zlepší. Grafický návrh je vidět na níže přiloženém Obrázku 1. 
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Obrázek 1: Grafický návrh bytového domu [24] 

6.1.2 Účel studie 
Studie byla vypracována jako podklad pro rozhodnutí o přijetí či zamítnutí 

projektu radou a zastupiteli obce Kobylí. Jedná se o nejdůležitější dokument 

předinvestiční fáze, dle kterého se určí další osud investice. Zkoumá tedy široké 

spektrum: jak stránku počátečních investic, tak následnou stránku provozní.   

6.1.3 Informace o zadavateli studie 
Název:     Obec Kobylí 

Adresa:     Augusty Šebestové 459 

691 10 Kobylí 

IČ:      283266 

DIČ:      CZ283266 

ID datové schránky:    v3wbdkp 

tel.:      +420 519 431 106 

mobil:     +420 724 541 047 

e-mail:     ou@kobyli.cz 

Obec Kobylí se rozprostírá v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji. Leží cca 

19 km od Břeclavi a žije zde asi 2100 obyvatel. V dřívějších dobách se zde 

nacházelo Kobylské jezero, svého času největší jezero na Moravě. To bylo 

vypuštěno a rozoráno okolo roku 1830 pro zisk kvalitní zemědělské půdy. Jedná 

se o obec úrodnou, s výbornou lokalitou na pěstování vinné révy. Patří do 

vinného mikroregionu Modrých hor. Již sám název Modré hory napovídá, že se 

zde výjimečně daří modrým odrůdám typu Modrý Portugal, André, Zweigeltrebe, 
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Svatovavavřinecké a jiným. Nachází se zde také národopisné muzeum, nově 

zbudovaná jedinečná kruhová stezka nad vinohrady, discgolfové hřistě a mnoho 

dalších krás. Nachází se zde veškerá občanská vybavenost, od lékařů po 

mnoho různorodých obchodů. Uživatelský standard je zde tedy na vysoké 

úrovni.   

6.1.4 Informace o vybraném zhotoviteli  
V již proběhlém výběrovém řízení na zhotovení projektové dokumentace a 

případnou realizaci, byla vybrána stavební firma PLUS s.r.o. 

Název:     STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. 

Adresa:     Měšťanská 3992/109 

 695 01 Hodonín 

IČ:      26285363 

DIČ:      CZ283266 

tel:      +420 518 120 022 

e-mail:    firmaplus@firmaplus.cz 

Zodpovědný projektant:  Jiří Štětina, DiS. 

Stavební firma Plus s.r.o. se zabývá poskytováním komplexních služeb v oblasti 

stavebnictví. Jedná se o hlavní a pomocnou stavební výrobu. Dále má své 

zastoupení na poli přípravy staveb, dopravy a mechanizace, recyklace 

stavebních sutí, betonárky a půjčovny lešení. Disponuje novým zázemím v 

Hodoníně – Kapřiskách a na ulici Měšťanská, kde poskytuje poradenství a 

konzultace nových řešení. Firma byla založena roku 1990 a od té doby se 

vyšvihla mezi top stavební firmy v okolí, díky letitým zkušenostem a 

zaměstnávání vlastních stavebních dělníků. Zaručuje tedy vhodného kandidáta 

na zadání komplexních prací od rozpočtů přes inženýring a vlastní výstavbu po 

kolaudaci.  

6.1.5 Podstata projektu 
Na začátku celé studie je snaha o odhalení podstatných problémů a nedostatků, 

které mohou v průběhu projekt, jakkoliv ovlivnit. Dále ukazuje skupiny, kterým 

projekt přinese užitek.  

Počáteční situace v Kobylí 
Vinařská obec Kobylí patří do špičky vinných obcí u nás. Není tedy divu, že je 

oblíbenou destinací jižní Moravy.  Díky tomu je zde obrovský převis poptávky 

nad nabídkou, která je zapříčiněna jak návaly sezónních turistů, tak zájemci o 

koupi nemovitostí. Důsledkem toho se dostal do popředí záměr obce o řešení 

této problematiky. Radní obce Kobylí proto rozhodli o vypracování projektu na 

bytový dům pro místní občany a pracovníky obce, jelikož obec hospodaří 

s přebytkovým a situace se stává neúnosnou.   
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Situace v okolí Kobylí 
Kobylí se rozprostírá v okrese Břeclav, kraj Jihomoravský. Nejbližší velké město 

Hustopeče je vzdáleno asi 17 km. Je zde rozvinuto hlavně vinařství a 

vinohradnictví, sadařství, nachází se zde největší meruňkový sad v České 

republice. V obci najdeme veškerou občanskou vybavenost pro život jako je 

lékař, zubař, lékárna, bankomat, pět obchodů, pět hospod, kino, kulturní dům, 

sportovní areál se šesti kurty, fotbalové hřiště, kostel, pošta a mnoho dalších.  

Největším zaměstnavatelem je Patria Kobylí, bývalé JZD čítá přes 150 

zaměstnanců plus mnoho sezónních pracovníků. Patria se zabývá výrobou 

plastových výrobků, zejména bazénů, sadařstvím, vinohradnictvím a 

zemědělstvím obecně, prodejem hospodářských potřeb, výkupem šrotu a 

mícháním betonu. V plastovém odvětví zde pracují i další 4 firmy. Firma AMM 

Otáhal, Vlastimil Otáhal, Plasty-KO a Lentus Agilis. Nachází se zde vícero 

malých stavebních firem typu vlastník a pár zednických skupin. Všem těmto 

firmám nahrává fakt, že se obec nachází v blízkosti hranic. To jak slovenských, 

tak rakouských. Za prací sem tedy přijíždí mnoho zahraničních pracovníků, a to 

sebou nese zvýšené nároky na kapacitu bydlení v obci. I při vyvážení například 

oněch bazénů zahraničními společnosti je nutnost zajistit nocleh pro řidiče 

kamionů. Poslední zmíněnou firmou jsou Technické služby, které se starají o 

chod obce.  

Cíl projektu 
Cílem projektu je vytvoření nového bytového domu v obci Kobylí s bydlením pro 

místní občany s cílem následného zabránění odlivu občanů do jiných měst a 

obcí z důvodu nedostatku bydlení za přijatelné finanční prostředky. Specifika 

projektu: 

 Zabránění odlivu místních do jiných měst. 

 Zlepšení krajinného rázu krajiny. 

 Lepší dopravní obsluha u školy. 

 Možné zvýšení počtu obyvatel. 

 Vyřešení palčivého problému s nedostatkem levného a kvalitního bydlení 

pro mladé a seniory. 

 Možnost udržet stávající pracovníky obce či technických služeb 

pronájmem bytu. 

 Mírné zlepšení situace na trhu s realitami. 

Zacílení na skupiny 
Základní cílové skupiny, komu by měl projekt přinést užitek, jsou: 

 Noví nájemníci / kupci. 

 Stávající obyvatelé Kobylí. 

 Noví obyvatelé obce Kobylí. 

 Obec. 

 Starosta obce, rada, zastupitelstvo. 

 Zaměstnanci obecního úřadu. 

 Zaměstnanci technických služeb. 

 Dodavatel. 
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Jelikož se jedná o projekt veřejný, je ve veřejném zájmu, aby užitek měly 

všechny účastněné subjekty. 

Noví nájemníci / kupci 

Díky velmi malé nabídce v žádané lokalitě, jakou je obec Kobylí, se jedná o 

unikátní příležitost k pronájmu/koupi bytu. Dle svých požadavků a preferencí 

určí daný subjekt, jestli je pro něj investice výhodná. Po ústní úvaze pana 

starosty o budoucích cenách si troufám tvrdit, že investice výhodná bude. Noví 

nájemníci / kupci tak budou mít ty největší výhody, jelikož se jich bytový dům 

týká bezprostředně.  

Stávající občané obce 

Stávající občané obce jistě ocení mírné uvolnění trhu s možností nákupu 

jednoho z oněch bytů. Občané bydlících v blízkosti nově vzniklého bytového 

domu se budou moci těšit nově vybudované související infrastruktuře, po které 

se zlepší i cesta do školy jiným obyvatelům obce.  

Noví obyvatelé obce 

Případní noví obyvatelé obce získají taktéž možnost využít nově zbudované 

infrastruktury v bezprostřední blízkosti školy. Taktéž i oni mohou využít 

uvolněnější trh, kde dojde k mírnému poklesu poptávky díky jejímu dílčímu 

uspokojení novými byty. 

Obec 

Obecní rozpočet je tvořen z drtivé většiny daňovými příjmy, které vychází 

z počtu obyvatel dané obce. Vidíme tedy snahu obcí o rozšíření nebo alespoň 

udržení stávajících obyvatel. Patří sem i například poplatky za psa, ubytování a 

jiné, které se po nastěhování dalších lidí také změní do kladných hodnot. 

Starosta obce, rada, zastupitelstvo 

Političtí činitelé si přijdou na své díky splnění svých předvolebních slibů a zvýší 

tak své šance u voličů u voleb následných. Jelikož je bydlení v Kobylí obrovské 

téma, možná získají i nějaké politické body navíc.  

Zaměstnanci obecního úřadu 

Zaměstnanci obecního úřadu se mohou těšit na novou nabídku nájemního 

bydlení ve vlastních prostorách obce. Jedná se o velmi lukrativní nabídku 

bydlení, které by si například jinak dovolit nemohli. To by vedlo k odchodu a 

ztrátě kvalitního zaškoleného personálu. 

Zaměstnanci technických služeb 

Zaměstnanci technických služeb se mohou obdobně těšit na výše zmíněný 

benefit, který sebou nese obrovské výhody.  

Dodavatelé 

Těžit z nového bytového domu budou i dodavatelé rozličné povahy. Ať se jedná 

o dodavatele energií, tedy elektřiny, plynu, vody, dodavatele internetu, či mnoho 

dalších. Získají také místní podniky, jako jsou hospody, obchody a další. Ty 

budou mít nově větší odběr o počet přistěhovaných osob. 
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6.1.6 Realizační etapy 
Základem je rozčlenění projektu do dílčích jednotlivých skupin, které vedou 

k velké úspěšnosti projektu. Důvod tohoto rozdělení je větší přehlednost 

s usnadněním jeho následného hodnocení. Nyní budou popsány jednotlivé 

fáze, předinvestiční, investiční, provozní a uvažovanou likvidační, která však 

v projektu nebude prozatím řešena.  

Fáze předinvestiční 
Základní funkce předinvestiční fáze je zajištění důležitých vstupních podmínek 

pro lepší představu o projektu, předpokladu nároků na realizaci a ověření, zda 

lze projekt provést. Zahrnuje tyto činnosti: 

 Zpracování projektové dokumentace. 

 Odhlasování projektu zastupitelstvem. 

 Získání stavebního povolení. 

 Vyčlenění zdroje peněz (vlastní, cizí). 

 Vypracování studie proveditelnosti.  

Fáze investiční 
Následující fáze investiční by měla být započata po schválení radou a 

zastupitelstvem obce Kobylí. Datum přímé realizace není zcela úplně 

stanoveno. Hovoří se však o jaru 2021. Veškeré finance budou zajištěny 

z přebytků rozpočtu obce Kobylí s následným odprodejem většiny z bytů do 

osobního vlastnictví. Tímto obci zůstanou 2 byty, které následně bude 

pronajímat. Investiční fáze bude zahrnovat: 

 Přívod veškerých přípojek na hranici pozemku, spolu se zasíťováním. 

 Výstavbu samotného bytového domu. 

 Úprava povrchů s návazností na nynější infrastrukturu. 

 Nákup a instalace kamerových systémů, rozhlasu a jiných. 

 Možné přijetí nových pracovníků či rozšíření pracovní náplně pracovníků 

technické služby na údržbu a úklid společných prostor. 
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Vizualizaci bytového domu ukazuje Obrázek 2. 

  

Obrázek 2: Vizualizace bytového domu v Kobylí [24] 

Fáze provozní 
Fáze provozní započne po kolaudaci celého objektu. Díky této stavbě vznikne 

nový bytový dům s 12 bytovými jednotkami, včetně kočárkárny, kolárny a 

skladových prostor. Současně vznikne parkoviště pro 15 automobilů 

s vyhrazeným místem pro ZTP/P. Bydlení tedy získá asi 12 rodin a cca 30 osob. 

Ačkoliv se jedná o malometrážní byty hlavně pro mladé páry a naopak i pro 

starší ročníky, rozhodně je takový bytový dům v Kobylí potřeba. Po zveřejnění 

nabídky na prodej, se předpokládá velký boj o to alespoň jeden byt získat.   

Fáze likvidační 
Prozatím nebude v projektu řešena.  

6.1.7 Marketing a analýza trhu 
Pomocí této analýzy se určí současný stav obce ve srovnání s ostatními na trhu. 

Jak je obec oblíbená, jaká je míra spokojenosti občanů, co by naopak mohla 

vylepšit a zda je právě zmíněný bytový dům tolik potřeba, jak se domnívá rada 

obce. 

Analýza trhu 
Analýza trhu slouží pro zhodnocení vybavenosti obcí a bytových domů v nich, 

s porovnáním oproti nově vznikajícímu bytovému domu v obci Kobylí. 

Obec 

Obec Kobylí se nachází na jižní Moravě ve velmi dobře situované lokalitě 

s dobrou dostupností do větších měst, jako jsou Hustopeče, Břeclav, Hodonín 

a Brno. Do všech těchto měst se dostanou obyvatelé také autobusovou či 

vlakovou dopravou do necelé hodiny. To činí obec velmi zajímavou i pro další 
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možné přistěhovalce. Leží tedy ve velmi příznivé lokalitě. V okolí se však 

nachází velké množství dalších obcí, které jsou na tom podobně, ba některé i 

lépe. Toto srovnání lze vidět v následující tabulce, která nám ukáže, jak si obec 

Kobylí stojí mezi konkurenčními okolními obcemi. Metodika byla následovná: 

 Srovnáno s Kobylím bylo 8 obcí v nejbližším okolí. 

 V každé kategorii byl určen výchozí standard v obci Kobylí číslem 5. 

 Dále byly zhodnoceny ostatní obce oproti Kobylí. 

 Kde se stav zkoumané obce jevil jako horší oproti obci Kobylí, snížila se 

známka dané obci za daný úsek o patřičnou část od čísla 5. Naopak, 

vykazovala-li zkoumaná obec lepší parametry než obec Kobylí, udělila 

se známka lepší než 5, do výše kvality poskytovaných služeb oproti obci 

Kobylí. Odečítání a přičítání bodů dle počtu zařízení v obcích. 

Popis jednotlivých bodů tabulky: 

 Zdraví a životní prostředí – Dostupnost lékařské péče (obvodní lékaři, 

zubaři, lékárny), domovy důchodců, kvalita ovzduší, přístup 

k environmentálním faktorům. 

 Vzdělání – Mateřské školy, základní školy (do prvního stupně, do 

druhého stupně), střední školy. 

 Vztahy a služby – Vztahy mezi spoluobčany, počet obchodů, kadeřnictví, 

salónů, kin, hospod, kulturních domů, sportovních sálů, dětských hřišť, 

fotbalových hřišť, sportovišť, parků a jiných služeb. 

 Kvalita života celkem – Určuje průměrnou známku za předešlé kategorie. 

Výsledky shrnuje následující Tabulka 7.  

Tabulka 7: Srovnání obcí dle uvedených kritérií [vlastní zpracování] 

Obec 
Zdraví a 
životní 

prostředí 

Materiální 
zabezpečení 

a vzdělání 

Vztahy a 
služby 

Kvalita života celkem 
(průměrná známka) 

Kobylí 5 5 5 5 

Vrbice 3 3 3 3 

Čejkovice 4 3 4 3,66 

Bořetice 4 4 4 4 

Velké 
Pavlovice 

7 8 7 7,33 

Němčičky 3 2 6 3,66 

Brumovice 2 3 3 2,66 

Terezín 2 3 4 3 

Čejč 5 3 4 4 

Průměr 3,88 3,77 4,44 4,03 
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Z výše uvedené tabulky je patrné, že obec Kobylí má v okolí velmi silnou pozici. 

Je tomu tak díky vlastnímu zdravotnímu středisku, kde sídlí praktický lékař, 

gynekolog i zubař, dále lékárně, bankomatu, kinu, místnímu sálu, sportovním 

hřištím, dětským hřištím, discgolfovému hřišti, vyhlídce nad vinohrady, mateřské 

i základní škole do deváté třídy, výborným spojům jak autobusem, tak vlakem, 

upraveností obcí a místní kultuře. Jediným největším konkurentem je město 

Velké Pavlovice. Jak již název napovídá, jsou o 1 000 obyvatel početnější a 

občanská i jiná vybavenost je o kus lepší, než v Kobylí. Oproti ostatním však 

Kobylí jednoznačně vede a jedná se tak o výbornou lokalitu s výborným 

zázemím.  

Bydlení a bytové domy 

Bydlení v bytových domech je stále žádanější, zejména kvůli všeobecnému 

nedostatku veškerých typů bydlení. Z grafů v teoretické části diplomové práce 

lze vyčíst, že v bytových domech žije nadpoloviční většina obyvatel České 

republiky. Tento fakt je dán historicky i geograficky. Lidé se stále častěji stěhují 

za prací do měst či větších vesnic, kde nezbývá nic jiného, než z důvodu 

nedostatku stavebních míst stavět nahoru a do výšky místo přízemních staveb 

obsáhlejších do půdorysných rozměrů. Tak tomu je i na jižní Moravě, kde 

v Kobylí i okolí stojí mnoho starších i novějších bytových domů. Při srovnání 

nově vznikajícího bytového domu se stávajícími bytovými domy, se získá 

základní přehled o atraktivnosti každého z nich. Metodika vypadala následovně: 

 Srovnáno s budoucím bytovým domem bylo 5 stávajících bytovek v obci, 

či blízkém okolí. 

 V každé kategorii byl určen výchozí standard číslem 5 u nově 

vznikajícího bytového domu. 

 Dále nastalo hodnocení ostatních bytových domů oproti hodnocenému. 

 Kde se stav zkoumaného bytového domu jevil jako horší oproti bytovému 

domu novému, snížila se známka daného bytového domu za daný úsek 

o patřičnou část od čísla 5. Naopak, vykazovala-li zkoumaná bytová 

jednotka lepší parametry než nově vznikající, udělila se známka lepší 

než 5.  

Vyjádření jednotlivých bodů tabulky: 

 Cena za nájem/pořizovací cena bytu – Dostupnost lékařské péče 

(obvodní lékaři, zubaři, lékárny), domovy důchodců, kvalita ovzduší, 

přístup k environmentálním faktorům. 

 Vybavenost bytového domu – Mateřské školy, základní školy (do prvního 

stupně, do druhého stupně), střední školy. 

 Vzhled bytového domu. 

 Celkové hodnocení – určuje průměrnou známku za předešlé kategorie. 
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Tabulka 8: Srovnání okolních bytových domů se zamýšleným bytovým domem 

[vlastní zpracování] 

Bytový dům Cena Vybavenost Vzhled Celkem 

Nově 
vznikající – 

Kobylí 
5 5 5 5 

Stávající – 
Kobylí 

7 4 4 5 

BD Vrbice 9 3 1 4,33 

BD Bořetice 7 4 3 4,66 

BD Velké 
Pavlovice 

4 5 4 4,33 

BD 
Brumovice 

5 3 2 3,33 

BD Zaječí 7 4 1 4 

Průměr 6,28 4 2,86 4,38 

 

Z výše uvedené Tabulky 8 lze vyčíst, že nejpalčivější problémem v okolí je 

vzhled místních bytových domů. Velká většina, zejména menší obce, nemá 

dostatek prostředků na opravu vnějších a vnitřních konstrukcí. Další bod 

vybavenost je taktéž ovlivněn movitostí jednotlivých obcí a tak se jedná o spíše 

podprůměrné bytové domy. Tento fakt je však pozitivním způsobem promítnut 

do ceny. Ta ve všech případech odráží vybavenost a vzhled budov, vybavené 

a pěkně zpravené bytové domy například ve Velkých Pavlovicích mají jinou 

cenovku než ty méně komfortní a vzhledné například ve Vrbici. Nově vznikající 

bytový dům v Kobylí je tedy na místě a svou rozvážnou cenou za jednu jednotku 

bude více než konkurovat nynějším bytovým domům. 

Určení očekávané poptávky 
Poptávka po vlastním či nájemním bydlení v Kobylí je neúměrná nabídce. To 

v takové míře, že většina místních rodáků je nucena opustit Kobylí z důvodu 

velkého nedostatku ploch pro bydlení. Není tedy divu, že výstavba bytového 

domu v Kobylí není jediným projektem, který právě leží na stole. V těsném 

závěsu je projekt vybudování stavebních pozemků na okraji obce. Kvůli bydlení 

byl vypracován i nový územní plán s vymezením mnoha nových míst pro 

rodinné či bytové domy. Komunální politici tak plní své předvolební sliby, kde se 

zasadili o zlepšení dostupnosti bydlení, zejména pro místní občany. 

Předpokládá se, že i po uskutečnění těchto výše zmíněných projektů bude 

poptávka stále vysoce převyšovat nabídku. Tento fakt je dán i výbornou 

ekonomickou situací. Lidé se mají čím dál lépe a prodej pozemku v místních 

podmínkách je spíše výjimkou. Poptávka je tedy více než markantní a podobný 

trend se očekává i v budoucnu.   
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SWOT analýza 
Pro přehlednost byla vypracována SWOT analýza za účelem odhalení silných 

a slabých stránek, hrozeb a příležitostí daného projektu.  

Tabulka 9: SWOT analýza projektu [vlastní zpracování] 

Silné stránky Slabé stránky 

 Vysoká poptávka po 
bydlení v Kobylí a okolí 

 Nízká nabídka bydlení 
v Kobylí a okolí 

 Lukrativní lokalita 

 Výborná občanská 
vybavenost 

 Nezávislost na dotacích 

 Možnost prodeje bytů a 
ponechání pouze části 

 Zmírnění odlivu 
místních 

 Zvýšení prestiže obce 

 Nedostatečný 
marketing 

 Rozkol se sousedy 
novostavby 

 Zastavění orné 
půdy 

Příležitosti Hrozby 

 Poptávka převažující 
nad nabídkou 

 Přírůstek nových 
obyvatel 

 Přístavba další bytové 
jednotky 

 Nezájem místních 
o bydlení 
v bytovém domě 

 Neuskutečnění 
projektu 

 

Marketingová strategie 
V marketingové strategii probíhá snaha o možnost případné pružné reakce na 

nastalou situaci na trhu. V první řadě se jedná o minimalizaci budoucích mezd 

pracovníků okolo technického zázemí budovy. Jelikož počet pracovníků na 

obstarání budovy bude minimální, není tato strategie pro hodnocený projekt 

nejdůležitější.  

Další možnou metodou je diferenciace. Ta vychází v odlišení od ostatních 

subjektů. Tato metoda je mírně použita u tohoto projektu. Jedná se především 

o odlišný pohled na věc oproti jiným bytovým domům a veřejným projektům. 

Zatímco většina obcí se snaží stavět pomocí dotací a staví tak vysoké bytové 

domy s malometrážními byty, obec Kobylí se vydala vlastní cestou realizace 

bytového domu dle nynějších trendů i za cenu nemožnosti využití dotačních 

titulů. Dále bude nabízena i nadstandartní péče o dům, díky zajištění 

technickými službami z Kobylí. Všechna tato opatření přispívají k odlišení 

bytového domu od standartních bytových domů.  

Poslední a nejvíce zajímavou je varianta navržená obcí Kobylí. Zaměřuje se 

zejména na patriotismus místních obyvatel a udržení stávajících pracovníků, 

kteří mají o bydlení v Kobylí enormní zájem. Dle predikce místního starosty 
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magistra Pavla Kotíka má obec v plánu většinu bytů prodat, a tím pokrýt veškeré 

náklady na stavbu. Zbývající asi 2 byty chce pronajímat zaměstnancům obce či 

technických služeb v Kobylí. Marketingová strategie je tedy jasná, u místních 

rozhlásit dostupné bydlení pro mladé a starší občany, kteří si budou moci byt 

odkoupit za přijatelné peníze s možností splátkového kalendáře bez úroku. 

Obec tedy cílí na lidi, kteří nemají peníze na pořízení většího bydlení či nestačí 

platit stále zvyšující se účty za energie ve velkých, energeticky náročných, 

domech. Dle veřejného ohlasu místních spoluobčanů se jedná o pozitivně 

chápanou variantu i mezi nepřímo zúčastněnými lidmi z Kobylí, což je ve 

veřejné správě jedno z nejdůležitějších měřítek. 

Marketingový mix 
Pomocí marketingovému mixu, jinak nazývanému 4P (Product, Price, Place, 

Promotion), se může provést jedna z dalších mnoha analýz. Díky ní se zhodnotí 

vnitřní prostředí obce, nabízený produkt, cenu a způsob distribuce. Dále se určí, 

jakým způsobem budou osloveni budoucí kupující a nájemníci.  

Produkt 

Produktem je novostavba bytového domu s 12 bytovými jednotkami, 

parkovištěm s 15 místy pro stání včetně jednoho místa pro ZTP/P, skladovými 

prostory, kolárny a kočárkárny. Bytový dům bude umístěn na okraji obce Kobylí 

v blízkosti místní školy. Bude ležet na pozemcích obce Kobylí, které jsou 

doposud v pronájmu soukromých nájemníků. Dům navržen jako čtyřpodlažní, 

podsklepený s polovalbovou střechou. Půdorysné rozměry 18,30 x 16,35 m, při 

výšce 13,62 m od úrovně prvního nadzemního podlaží. Stavba bude napojena 

na vodovod, kanalizaci, elektřinu, plyn nově zbudovanými přípojkami, pro 

zajištění veškerého komfortu. Příjezd k pozemku zajištěn ze stávající 

komunikace druhé třídy čísla 42212 směr Vrbice.   

Technické údaje: 

 Zastavěná plocha objektu      275 m2 

 Obestavěný prostor objektu:              3897 m3 

 Užitná plocha:                 887 m2 

 Počet nadzemních podlaží:         3 

 Počet podzemních podlaží:         1 

 Počet uživatelů:            cca 30 osob 

 Plocha parkoviště a zpevněných ploch:    480 m2 

Stavba bude provedena jako zděná, založena na železobetonových základech 

v kombinaci se železobetonovou deskou. Stropní konstrukce bude z předem 

předepjatých panelů, konstrukce krovu z dřevěných vazníků se skládanou 

krytinou. Objekt bude kompletně zateplen kontaktním zateplovacím systémem. 

Výplně otvorů budou plastové. Parkoviště bude vydlážděno betonovou 

zámkovou dlažbou v pojezdové skladbě. Větrání bude zajištěno přirozeně okny. 

Zdroj tepla bude kondenzační kotel s ohřevem teplé vody.  

Jednotlivé byty jsou rozděleny do tří kategorií, A, B a C. Liší se zejména svým 

dispozičním uspořádáním a plochou.  
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Plochy jednotlivých bytů: 

 Byt typ A       50 m2 

 Byt typ B       34 m2  

 Byt typ C       62 m2  

Nejprostornějším je byt typu C, disponuje 62 m2 a jedná se o byt 3+kk. Tento 

typ bytu se zde vyskytuje pouze dvakrát, a to v druhém a třetím nadzemním 

podlaží. Stejný počet výskytů má i typ bytu B. Jeho plocha už není nikterak 

oslnivá a dostává se na pouhých 34 m2 a svou dispozicí bude vyhovovat spíše 

jednomu či dvěma lidem. Jeho výhodou je umístění v přízemí, což může 

zaujmout zejména starší důchodce. Posledním nejrozšířenějším typem bytu je 

typ A. Těchto je v domě celkem osm a jejich plocha je 50 m2. Jedná se o ideální 

kompromis mezi variantami B a C.  

Cena 

Dle dosud uvedených údajů je jasné, že většina bytových jednotek bude určena 

k odprodeji soukromým zájemcům, zejména z řad občanů obce Kobylí. Jedná 

se o asi deset bytů, které získají nové vlastníky. Tímto krokem pokryje obec 

veškeré náklady na vybudování celého bytového domu, a ještě jí zůstanou dvě 

bytové jednotky k účelnému pronájmu. Jednotlivé jednotky se budou prodávat 

jednotnou sazbou za m2. Je tedy na budoucích majitelích, jaké typy bytů si 

vyberou a zakoupí. Konkrétní plocha vybraného typu se vynásobí příslušnou 

cenou za m2, a to i při započítání určené sklepní kóje. Jednotková cena se bude 

pohybovat okolo 40 000,- Kč/m2. To znamená, že pokud si někdo zakoupí 

nejrozšířenější byt typu A, zaplatí za 50 m2 dva miliony korun. V případě koupi 

sklepní kóje, například skladu číslo dva o ploše 7 m2, musí kupující zaplatit o 

280 000,- Kč více. Tato kombinace ho tak v součtu vyjde na 2 280 000,- Kč. 

Tato varianta není jediná a ve zmiňovaném bytovém domě je variant více: 

 Varianta A – 50 m2      2 000 000,- Kč 

 Varianta B – 34 m2      1 360 000,- Kč 

 Varianta C – 62 m2      2 480 000,- Kč 

 + Sklepní kóje (sklady) – od 6,9 m2 do 10,9 m2  od 276 000,- Kč 

          do 436 000,- Kč 
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Graf 20: Ceny bytů v Jihomoravském kraji [8, 31] 

Při zkoumání cen ostatních bytů v Jihomoravském kraji je patrné, že cena za 

nové byty v Kobylí zcela odpovídá průměrné ceně prodeje bytů. Tento fakt je 

pro zákazníka jistě pozitivní, jelikož do průměrných hodnot jsou zahrnuty i ceny 

za prodeje starých, a mnohdy nevyhovujících, bytových jednotek. Za nově 

vzniklé bytové jednotky se tak očekává mnohem vyšší cena. Avšak zde se 

dostáváme na ceny nižší, díky mírné cenové politice obce Kobylí, kvůli 

přednostnímu prodeji místním občanům. Mělo by se tedy jednat o oboustranně 

výhodný obchod. Občané obce mohou být spokojeni s nižšími cenami a ziskem 

kvalitního bydlení a obec Kobylí se ziskem dvou bytů navíc, po prodeji deseti 

zbývajících prakticky „zadarmo“.  

Propagace 

V bodu propagace získává obec jako taková kladné body, díky nepřebernému 

množství pořádaných akcí pro místní i přespolní, kteří přijíždí většinou za vínem. 

Podíváme-li se na propagaci samotné výstavby bytového domu, zde už to tak 

slavné není. O záměru s vybudováním nového bytového domu byli zatím 

seznámeni pouze zastupitelé obce a budoucí nejbližší sousedé, kteří se ke 

stavbě ve stavebním řízení budou vyjadřovat. Ostatní občané se o této stavební 

akci dozvídají právě přes informace od těchto lidí. Avšak není se čemu divit, 

jelikož projekt bytového domu v Kobylí není ještě stoprocentně schválen. Je 

tomu tak i díky většinou negativním ohlasům ze strany právě oněch nejbližších 

sousedů. Ty k negativnímu postoji vede hlavně fakt, že na pozemku, kde bude 

stát nový bytový dům, mají od obce pronajata malá políčka a vinohrady, která 

jsou jim útočištěm během letních dnů. Dále jim vadí narušení výhledu z jejich 

bytového domu na vrcholky Pálavy a přilehlé vinice.  

Po schválení projektu radou a zastupitelstvem obce bych tedy doporučil výrazně 

větší propagaci. Prvním krokem by mělo být vyvěšení na internetové stránky 

obce, které většina občanů pravidelně navštěvuje. Další možností, zejména 

kvůli starším lidem bez internetu, je vývěska obce Kobylí, která se nachází u 

obecního úřadu a je správně takticky umístněná po cestě k místnímu 
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nejoblíbenějšímu obchodu. Starší generaci je také možno zaujmout 

v pravidelných místních hlášeních rozhlasu. Možná je i varianta rozvěšení 

plakátů po obci, svolání mimořádné schůze pro představení projektu občanům, 

anebo v rámci prodeje i jiným lidem než občanům obce Kobylí, inzeráty 

v novinách, rádiu, či internetu. Všechny tyto prostředky jsou vhodné k propagaci 

nového bydlení v Kobylí, avšak na malé vesnici jako je Kobylí, platí za 

nejúčinnější propagace mezi samotnými občany.  

Distribuce 

Jelikož se jedná o novou bytovou jednotku v těsné blízkosti místní základní i 

mateřské školy, bude umístění budovy hrát do karet investora. Budova se také 

nachází hned vedle frekventované silnice druhé třídy směr Vrbice. Většina 

místních tak budou mít možnost vidět stavbu růst a rozhodnout se tak o 

případné koupi bytu.  

6.1.8 Management projektu 
Základem úspěšného projektu je bezpochyby jeho management, jelikož bez 

vedení jen těžko něčeho dosáhneme. Jeho základní úkol je organizační 

zabezpečení projektu, poskládání týmu spolupracovníků na projektu a následně 

jejich snaha o zajištění veškerých administrativních, finančních a dalších mnoha 

věcí na projektu.  

V drtivé většině případů se rozděluje vedení managementu do tří fází. Jedná se 

o obligátní fáze, tedy přípravnou, realizační a provozní.  

Přípravná fáze 

Projekt se začal řešit po komunálních volbách v roce 2014, kdy všechny zvolené 

strany před volbami deklarovaly výstavbu bytového domu. Obec Kobylí, po 

hlasování zastupitelstva, vypsala roku 2017 výběrové řízení na zpracování 

studie, kterého se účastnilo pět stavebních firem. Práce na projektu budou 

zajištěny na dodavatelském způsobu a zakázku vyhrála stavební firma PLUS 

s.r.o., která podala nejlepší nabídku s doloženou úctyhodnou praxí. Nedílnou 

součástí celého týmu jsou zástupci obce. Pro přehlednost jsou lidé a jejich 

funkce uvedeny níže v tabulce.  

Tabulka 10: Funkce lidí v přípravné fázi [vlastní zpracování] 

Funkce Jméno a příjmení 

Vedoucí projektu Mgr. Pavel Kotík 

Zástupce obce Mgr. Vlastimil Janda 

Technický dozor Ing. Libor Křivka 

Účetní Martina Čejková 

Správce  Petr Mikulica 

Zodpovědný projektant Ing. Marek Hasoň 

Projektant Marek Bílíček, Dis.,  
Tomáš Kočvara, Dis. 
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Realizační fáze 

Personální zajištění v realizační fázi je v podobném složení jako fáze 

předinvestiční. Přibude však další člen, a to stavbyvedoucí stavební firmy Plus 

s.r.o., viz tabulka.  

Tabulka 11: Funkce konkrétních lidí v realizační fázi [vlastní zpracování] 

Funkce Jméno a příjmení 

Vedoucí projektu Mgr. Pavel Kotík 

Zástupce obce Mgr. Vlastimil Janda 

Technický dozor Ing. Libor Křivka 

Účetní Martina Čejková 

Správce  Petr Mikulica 

Zodpovědný projektant Ing. Marek Hasoň 

Projektant Marek Bílíček, Dis.,  
Tomáš Kočvara, Dis. 

Stavbyvedoucí Jiří Šetina 

 

Provozní fáze  

Provozní fáze započne kolaudací a zde se již bude jednat čistě o režii na obecní 

úrovni, se zajištěním technických oprav, práce okolo domu a uklízení 

Technickými službami z Kobylí.  

Tabulka 12: Funkce konkrétních lidí v provozní fázi [vlastní zpracování] 

Funkce Jméno a příjmení 

Zástupce obce Mgr. Pavel Kotík 

Účetní Martina Čejková 

Správce  Petr Mikulica 

6.1.9 Technické a technologické řešení 
Základním předpokladem pro úspěšnost projektu je vybudování 

nadstandartního moderního bytového domu v obci Kobylí. Pro tuto skutečnost 

je třeba mnohé zajistit. Jedná se především o výstavbu onoho konkrétního 

domu, dále naplnění přísných kritérií norem, možné instalace zabezpečení 

nového objektu a jeho napojení na veřejnou infrastrukturu.  

Samotná výstavba nemovitosti 
Hlavní činností projektu je vybudování nové moderní bytovky, která se bude 

nacházet v těsné blízkosti školy a školy mateřské. Po odsouhlasení studie 

zastupitelstvem obce Kobylí bude přikročeno k vypracování detailní projektové 

dokumentace pro stavební řízení. Po schválení projektové dokumentace 

stavebním úřadem a následném vydání povolení stavby může začít výstavba 

objektu samotného. Bude se jednat o bytový dům s dvanácti byty s jedním 

podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. První podzemní podlaží 

bude sloužit jako kolárna, kočárkárna a jednotlivé soukromé skladiště pro každý 

byt. V prvním nadzemním podlaží nalezneme již první čtyři byty.  



74 
 

Typ bytů A a B, které se budou lišit metráží. Standartní výbava jako je 

kuchyňská linka a plně vybavena koupelna bude v ceně. U těchto přízemních 

bytů je zde prostor pro koupi staršími lidmi, kteří nemají v oblibě schody. Do 

první nadzemního podlaží vedou jen čtyři. 

V dalších dvou patrech se vyskytují shodně tři byty typu A a jeden typu C. Opět 

s dodávanou kuchyňskou linkou a plně vybavenou koupelnou.  

Základní souhrnný přehled: 

 Zastavěná plocha objektu        275 m2 

 Obestavěný prostor objektu:     3897 m3 

 Užitková plocha:         887 m2 

 Počet nadzemních podlaží:          3 

 Počet podzemních podlaží:          1 

 Počet uživatelů:              cca 30 osob 

 Plocha parkoviště a zpevněných ploch:     480 m2 

Hlavní body stavby: 

 Stavební část: 

o Přípojky. 

o Základy. 

o Spodní stavba. 

o Vrchní stavba. 

o Zastřešení. 

o Zateplení budovy. 

o Úpravy terénu a okolí. 

o Parkoviště. 

o Napojení na silnici.  

 Architektonické řešení: 

o Vstup do bytového domu. 

o Zahrada, zelená část. 

 Statika: 

o Dílčí statické konstrukce. 

o Střecha, soustava příhradových vazníků. 

 Vytápění: 

o Kompletní zajištění rozvodů v bytovém domě. 

o Vybavení kotelny. 

o Nákup kondenzačních kotlů. 

 Elektro: 

o Kompletní nové rozvody elektřiny. 

o Kompletní systém hromosvodu. 

o Příprava pro zavedení optického internetu. 

 Zdravotechnika: 

o Kompletní nové rozvody a zařizovací předměty s připojením na 

kanalizaci. 

o Napojení nových svodů ze střech do kanalizace. 
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 Požární ochrana: 

o Zajištění požárního hydrantu v těsné blízkosti domu. 

Vybudování infrastruktury v blízkosti bytového domu 
Nedílnou součástí výstavby je připojení nového bytového domu na stávající 

rozvody v blízkosti domu. Po jejím připojení je nutné vrátit vykopané rýhy a 

šachty do původních stavů s možným násypem buďto cihelné drti či asfaltové 

drti, které se zhutní vibračními válci. Následně při dokončování bytového domu 

je možné ji využít jako podklad pod zpevněné plochy, které jsou navrženy 

z betonové dlažby. Dále bude vytvořen sjezd ze silnice druhé třídy směr Vrbice, 

který bude z litého asfaltu a bude přímo napojen na zpevněné plochy nově 

vzniklého parkoviště. 

Nákup bezpečnostních kamer 
Z důvodu bezpečí a prevence kriminality budou okolo objektu rozmístěny 

kamerové systémy se záznamem. Tyto kamery budou snímat nejbližší okolí, 

zejména veškeré čtyři strany fasády a jedna bude umístěna u vstupu do budovy. 

To bude mít za důsledek odrazení zločinců od krádeží v bytě, a hlavně místních 

mladých sprejerů, kteří ničí nové i stávající fasády budov. Opravy těchto 

společenských deliktů jdou mnohdy do desetitisíců a nejsou tak 

přehlédnutelnou položkou. Díky tomuto faktu se pro instalaci kamer rozhoduje 

čím dál více subjektů. Shodou okolností, když nyní píši tuto práci, byla 

posprejována místní prodejna stavebního materiálu, což jen potvrzuje 

správnost instalace kamerového záznamového systému. 

Nákup kuchyňských linek a jiného zařízení bytů 
Za účelem poskytnutí maximálního komfortu budoucím uživatelům se obec 

Kobylí rozhodla o nakoupení kuchyňských linek a jiných spotřebičů společně. 

Nejenom že tímto krokem obec získá výrazné množstevní slevy na zboží, ale 

zajistí i odbornou montáž a vynesení největšího břemene do pater bytového 

domu. Jednotlivý budoucí kupci si budou moci vybrat design své kuchyňské 

linky z nabízených možností. Ke kuchyňské lince lze také přiobjednat i další 

vybavení a nastavit speciální požadavky, jako je speciální mísa na WC, typ 

umyvadla a mnoho dalších. Tímto obec dokáže oslovit náročnější zákazníky, 

kteří preferují luxus a základní modely těchto prvků jim nevyhovují. Nepřijde tak 

o část klientely, která by tak ztratila zájem.  

6.1.10 Dopad na životní prostředí 
Dopad na životní prostředí bude při prvním pohledu negativní. Po bližším 

zkoumání a dodržením některých proekologických opatření se může projekt stát 

ekologicky šetrným. Touto cestou se obec Kobylí jistě chce vydat. Svědčí o tom 

i výběr stavební firmy Plus s.r.o., která se na tyto ekologicky šetrné domy 

specializuje. Dále i cena, kterou obec Kobylí získala za třídění odpadu. 

Výstavba 
Samotná výstavba bude probíhat s nejpřísnějšími kritérii na ekologii. Jedná se 

zejména o poptávání materiálů a dalších potřebných surovin v nejbližším okolí 

stavby. Například beton bude dovážen z nejbližší betonárky v Hustopečích. Pro 
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malé drobné práce a opravy, bude beton objednáván v místní betonárce z 

Kobylí. Suť pro pokládku betonové dlažby bude z recyklované cihlové drti místní 

obce. Stavět se bude z nejnovějších moderních ekologických zdravotně 

nezávadných materiálů, které nevykazují vedlejší účinky jako je onemocnění 

rakovinou a jiných nemocí. Dále bude dbáno na ekologické likvidaci 

přebytečného materiálu a obalů od pytlových směsí.  

Vytápění a tepelné ztráty 
První pohled na provoz je jistě z hlediska topení. Je tomu tak díky největší 

vzniklé ekologické zátěži v projektu produkující nejvíce CO2. Dům se však svým 

tepelným zatříděním řadí mezi špičku. Vytápění bude probíhat pomocí 

kondenzačních kotlů s účinností až 108 %, což je oproti obyčejným kotlům 

atmosférickým o cca 20 až 30 % lepší. Srovnání ekologičnosti topení na zemní 

plyn s ostatními konvenčními zdroji vychází v mnoha případech pozitivně opět 

pro plyn. Navíc, po přihlédnutí k faktu, že dům o zastavěné ploše s 275 m2 bude 

obývat cca 30 osob, dostáváme se na opačný pól. 275 m2 zastavěné plochy 

mají leckteré rodinné domy či vily, které obývají mnohdy jen málopočetné  

rodiny o počtu 2 až 10 osob. Na první pohled vidíme významný nepoměr a po 

přepočty vytápěného prostoru na člověka se dostaneme na minimální hodnotu. 

Z tohoto důvodu si troufám tvrdit, že je projekt v tomto bodu vysoce ekologický. 

Půda 
Mínusem projektu se jeví nový zábor vysoce kvalitní půdy, která je vedena 

v zemědělském půdním fondu. Nyní se na pozemku nachází drobné zahrádky 

s vinicemi lidí z vedlejšího bytového domu. To má za důsledek pozitivní dopad 

na psychiku lidí sousedního domu, kteří nemusí být pouze zavřeni ve svých 

malých bytech, ale mohou se odreagovat právě zde. Dostupnost ekologicky 

vypěstovaných plodin je zejména příjemný bonus. Zabrousíme-li do hloubky, 

taková malá zahrádka pro jeden bytový dům dokáže ušetřit velké množství CO2. 

Vezmeme-li příklad, že si vypěstujeme dostatek zeleniny a nebudeme muset 

nic nakupovat, tak nejenom že ušetříme peníze za zeleninu, ale také přírodu o 

CO2 vzniklé dovozem zeleniny do obchodu a k nám domů. Jeden litr benzínu 

totiž vyprodukuje cca 2,5 kg CO2, což není zanedbatelné číslo. 

Voda v krajině 
Se záborem půdy se úzce vážou i špatné vodní podmínky v České republice. 

Ty se v posledních letech dostávají hluboce pod normály a vidíme tak kolem 

sebe suchou a zpustošenou krajinu, která potřebuje vodu jako sůl. Jestliže však 

bude docházet k dalšímu zastavování území s velkým odtokem, bez 

vsakovacích nádrží, nemůže být tato situace dlouhodobě udržitelná. Jak jsem 

zmínil, ideálním řešení situace je výstavba vsakovací jímky v blízkosti budovy, 

ta však stojí nemalé peníze.  
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Recyklace odpadů 
Potenciál v rozvíjejícím projektu vidím v zacílení na recyklaci, která se stala 

v České republice již samozřejmostí. Dokazují to přední příčky České republiky 

ve srovnání s ostatními okolními zeměmi. V obci Kobylí berou tento trend 

zodpovědně, a tak nabízí i sběr tříděného odpadu od domů. Funguje na principu 

slev na směsný odpad a občané se zapojují ve velkém počtu. Výdělky 

z recyklovaných odpadů tak zajišťují skoro bezplatné svozové služby tříděného 

odpadu. Předpokládá se tedy zapojení i nových obyvatel bytového domu. 

K recyklaci by mohli být dále přiměni například obecním nákupem recyklačních 

košů, které obsahují barvami rozlišené boxy na příslušný recyklát. Dále by mělo 

být samozřejmostí umístění kontejnerů na tříděný odpad v blízkosti bytového 

domu z důvodu absolutního komfortu uživatelů. Tímto by mělo být dosaženo 

snížení produkce CO2. Jedno recyklované kilo plastů totiž vytvoří asi 1,5kg CO2. 

6.1.11 Zajištění dlouhodobého majetku 
Při realizaci projektu bude v investiční etapě docíleno pořízení dlouhodobého 

majetku, který zajistí uspokojení poptávky po bydlení, a to jak na pronájem, tak 

na prodej. Postupně bude totiž nově vzniklý dlouhodobý majetek rozprodáván 

primárně místním občanům. Tím dojde k pokrytí celé investice s ušetřením dvou 

bytů pro případné potřeby obce. Základními kroky bude zajištěna výstavba 

bytového domu s vybavením kuchyní a zajištěním kamerových systémů. 

Základní nutné výdaje na opatření dlouhodobého majetku činí investiční výdaje, 

které si představíme níže. Následovat budou neinvestiční, které slouží zejména 

pro propagaci, zajištění výběrového řízení a mnoho dalších.  

Investiční výdaje 

Tabulka 13: Investiční výdaje projektu [vlastní zpracování] 

Investiční výdaje Náklady v Kč bez DPH 

Výstavba bytového domu 22 220 694,- 

Vybudování infrastruktury  850 000,- 

Bezpečnostní kamery 25 000,- 

Zařízení bytů 840 000,- 

Konzultační služby 20 000,- 

Stavební dozor 30 000,- 

Studie proveditelnosti 55 000,- 

Projekce 120 000,- 

Celkem 23 965 694,- 

 

Investiční výdaje se skládají z následujících položek: 

Výstavba bytového domu 

Náklady na výstavbu bytového domu byly stanoveny dle obestavěného prostoru 

stavby s využitím rozpočtového ukazatele RUSO a zatříděním dle JKSO 80311 

– Domy bytové typové 1-4 podlaží, bez občanského vybavení. 
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Jednotná cena pro budovy pro bydlení z tvárnic a bloků dle cenových ukazatele 

RUSO 2019 činí 5 702,- Kč/m3.  

Obestavěný prostor činí 3 897 m3. 

Cena stavby: 

    5 702 x 3 897 = 22 220 694,- Kč 

Cena za výstavbu objektu činí odhadem 22 220 694,- Kč.  

Vybudování infrastruktury u bytového domu 

Dalším bodem řešeným s firmami Plus s.r.o., VaK Břeclav a.s. a EON je 

vybudování infrastruktury v těsné blízkosti bytového domu. Zde je již 

vypracovaný rozpočet na celkovou sumu 850 000,- Kč. 

Bezpečnostní kamery 

Další položkou jsou bezpečnostní kamery. Pro jejich dodání byla vybrána firma, 

Elektro Náležinský s.r.o. s požadovanou částkou okolo 25 000,- Kč. Pro 

bezpečnou ochranu vybrala firma kvalitnější kamerový systém, který bude 

v provozu 24 h denně a bude obraz ukládat po dobu jednoho měsíce.  

Zařízení bytů 

Zařizovací předměty jako toaletní mísy, umyvadla, vestavěné skříně a 

kuchyňské linky si budou moci noví zákazníci vybrat z předem připravených 

katalogů, které byly speciálně vyrobeny pro bytový dům v Kobylí. Firma Pilarčík 

s.r.o., z vedlejší obce Bořetice, bude mít zaručený odběr a obec Kobylí spolu 

s občany získají výrazné množstevní slevy na kvalitní tuzemské produkty. 

Předpokládaná průměrná cena za jeden byt činí 70 000,- Kč. Po vynásobení 12 

byty se s odborným odhadem dostaneme na částku 840 000,- Kč.  

Konzultační služby 

Konzultační služby s právníky obce a mnoha dalšími subjekty jsou odhadem 

ohodnoceny na částku 20 000,- Kč.  

Stavební dozor 

Stavební dozor bude vykonávat v rámci svých kompetencí stavební komise, 

která má ve svých řadách odborníky z profese. Za hladký průběh stavby však 

bude zodpovídat pan inženýr vedoucí stavební komisi, který za stavební dozor 

bude ohodnocen 30 000,- Kč. 

Studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti bude vypracována firmou Promea s.r.o. z Prušánek, 

zabývající se komplexními službami při zpracování žádostí o dotace, studiích 

proveditelnosti, administraci projektů a mnoho další. Pro obec Kobylí však bude 

vypracovávat pouze studii proveditelnosti, a to ve sjednané ceně 55 000,-Kč. 

Projektová dokumentace 

Projekce i výstavba patří do kompetencí stavební firmy Plus s.r.o., která má na 

projekci slíbenou částku 120 000,- Kč. Jedná se i o zpracovanou studii, na 

kterou byla poskytnuta záloha ve výši 35 000,- Kč. 
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Neinvestiční výdaje: 

Tabulka 14: Neinvestiční výdaje projektu [vlastní zpracování] 

Neinvestiční výdaje Náklady v Kč bez DPH 

Zajištění výběrového řízení 10 000,- 

Publicita 15 000,- 

Další výdaje 50 000,- 

Celkem 75 000,- 

 

Zajištění výběrového řízení 

Pro případ zajištění jiných potřebných dodávek, je pro nově vzniklé výběrové 

řízení uvažováno 10 000,- Kč, které jsou stanoveny odborným odhadem. 

Publicita 

Na publicitu, jako je hlášení místního rozhlasu, vylepení informačních plakátů, 

inzeráty v novinách, rádiích a jiných, je vyčleněno 15 000,- Kč. Tato částka by 

měla být dostačující, díky charakteru projektu, který je zacílen zejména na 

místní občany.  

Další výdaje 

Posledními výdaji jsou výdaje, které mají za úkol pokrýt případné nedostatky 

rozpočtu, neočekávané náklady na drobné odchylky. Nejedná se o prostor pro 

vícepráce, ale spíše o neočekávané malé drobnosti, které se během každého 

projektu objeví. Jedná se tedy o finanční rezervu, které nemusí být využito. 

Celkové náklady 
 Investiční výdaje            23 965 694,- Kč 

 Neinvestiční výdaje              75 000,- Kč 

Po sečtení výše uvedených nákladů částka činí 24 235 694,- Kč za celou 

výstavbu.  

6.1.12 Pracovní kapitál a jeho řízení 
Pracovní kapitál není v této fázi řešený, postupně bude vybrán dodavatel 

zejména pro úklidové prostředky na společné prostory, který zajistí i nákup 

čisticích prostředků. Dále bude zajištěna sounáležitost místních technických 

služeb. 
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6.1.13 Finanční plán a analýzy 
Pro kapitolu finančního plánu byl využit program eCBA, který je určen pro 

hodnocení zejména veřejných projektů. Výstupy CBA se dokládají k žádostem 

o dotace všeho druhu. Jak už název napovídá, jedná se o CBA analýzu, která 

projekt zhodnotí nejenom po stránce finanční, ale také socio-ekonomické. 

V případě této studie proveditelnosti byla zpracována finanční analýza, tedy 

analýza příjmů a výdajů projektu. 

Veškeré výstupy z aplikace eCBA jsou k nahlédnutí v přílohách diplomové 

práce.  

Z programu eCBA byly využity pro stanovení CF níže uvedené kapitoly.   

Rozpočet 
V kapitole rozpočet jsou uvedeny investičních náklady na výstavbu objektu, 

které musí obec Kobylí mít k dispozici pro zdárnou realizaci a dokončení 

projektu. Jedná se o kapitoly s názvem Příprava projektu, Realizace projektu a 

Neinvestiční náklady.  

Příprava projektu 

Příprava projektu reprezentuje přípravnou fázi a obsahuje výdaje za technickou 

projektovou dokumentaci, poradenské služby a studie proveditelnosti. Celkové 

výdaje jsou stanoveny na částku 195 000,- Kč dle textu výše.  

Realizace projektu 

Realizace představuje fázi realizační, která obsahuje výdaje na stavební práce, 

nákup strojů a zařízení, vnitřní vybavení, vybudování infrastruktury a stavební 

dozor. Jedná se o nejvýznamnější položky se součtem 23 965 694,- Kč.  

Neinvestiční náklady 

Posledními výdaji jsou výdaje neinvestiční, které reprezentuje zajištění 

výběrového řízení, publicita a další výdaje. V součtu neinvestiční náklady činí 

75 000,- Kč. 
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Graf 21: Rozložení výdajů na položky [vlastní zpracování] 

Celkové náklady na realizaci bytového domu v Kobylí jsou vyčíslené na 24 310 

694,- Kč. Největší položkou je samotná výstavba bytového domu.  

Provoz 
Provoz symbolizuje provozní fázi, jak už název sám napovídá. Ta by měla 

nastat zahájením užívání v devátém měsíci roku 2022. Dělí se na provozní 

příjmy a provozní výdaje.  

Výdaje 

 Mzdy – mzda je uvažována na zajištění uklízečky 3 dny v měsíci na úklid 

společných prostor. 

 Pojistky – pojistka bytového domu. 

 Energie – úhrada veškerých energií s následným vymáháním po 

obyvatelích bytového domu. 

 Materiál – pro zajištění chodu bytového domu jako jsou uklízecí 

prostředky, žárovky atd.  

 Doprava – doprava související s administrativou, technickým zajištěním, 

opravami atd. 

 Subdodávky – případné subdodávky u oprav, správě a případném 

vylepšení. 

 Drobné opravy – drobné opravy zajištěny technickými službami obce 

Kobylí. 
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Výdaje projektu jsou shrnuty v následující tabulce. 

Tabulka 15: Provozní výdaje projektu [vlastní zpracování] 

Výdaj Rok 2022 (v Kč) 
Rok 2023 až 2033 

(v Kč) 
Rok 2034 (v Kč) 

Mzdy 7 500 30 000 22 500 

Pojistky 15 000 60 000 45 000 

Energie 120 000 480 000 360 000 

Materiál 6 000 24 000 18 000 

Doprava 3 000 12 000 9 000 

Subdodávky 6 000 24 000 18 000 

Drobné opravy 15 000 60 000 45 000 

Celkem 172 500 690 000 517 500 

 

Jak ukazuje výše uvedená tabulka, celkové výdaje na provoz objektu budou 

činit v prvním roce 172 500,- Kč, jelikož se jedná o pouhé tři měsíce. 

V následujících letech 2023 až 2033 budou předpokládané výdaje činit zhruba 

690 000,- Kč. Rok 2034 bude posledním hodnoceným rokem a jeho výdaje 

budou činit asi 517 500,- Kč. Výdaje za celkové hodnocené období jsou 

8 280 000,- Kč. Následující roky nejsou zahrnuty do hodnocení, ale očekává se 

obdobné pokračování tohoto trendu.  
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Příjmy 

 Nájemné – obsahuje konstantní nájem 3 000,- Kč/měsíc, pronajímány 

budou 2 byty. 

 Energie – zahrnuje placení záloh energií v jednotné sazbě 3 333,- 

Kč/měsíc (každý byt). 

 Úhrada poloviny za byty – úhrada první poloviny při koupi bytů 

kupujícími. 

 Zbylé splátky – splátky v jednotlivých rocích zaplacené na účet obce 

novými obyvateli bytů. 

 Poplatky obci – poplatky za správu budovy, poplatky za svoz tříděného 

a jiného odpadu. 

 Fond oprav – příspěvek na společné budoucí opravy. 

Příjmy jsou pro přehlednost opět uvedeny v níže přiložené tabulce. 

Tabulka 16: Provozní příjmy projektu [vlastní zpracování] 

Příjmy 
Rok 2022 

(v Kč) 
Rok 2023 až 
2033 (v Kč) 

Rok 2034 
(v Kč) 

Nájemné (2 byty) 24 000 96 000 72 000 

Energie (12 bytů) 120 000 480 000 360 000 

Zaplacení poloviny bytu 
(10 bytů) 

11 984 000 0 0 

Splátky kupujících (10 bytů) 0 1 019 916 764 924 

Poplatky obci 6 000 24 000 18 000 

Fond oprav 36 000 144 000 108 000 

Celkem 12 170 000 1 763 916 1 322 924 

 

Jak je vidno, první rok budou příjmy zdaleka největší. To je zapříčiněno 

složením poloviny částky za jednotlivé byty. Jedná se o částky pouze za 10 

bytů, jelikož zbylé dva typu B si nechá obec pro pronajímání svým 

zaměstnancům. V roce 2022 budou příjmy činit 12 170 000,- Kč, a tak se asi 

poloviční část investice vrátí hned v prvním roce. Další roky jsou už o poznání 

chudší. Zahrnují totiž mimo jiné splátky jednotlivých obyvatel. Ty jsou nastaveny 

velmi příznivě, díky vstřícné politice obce. První splátka je odložena právě až 

na první měsíc roku 2023. Jelikož se jedná o jakousi formu bezúročné půjčky, 

občané budou splácet výhradně základní cenu bytu bez jakéhokoliv dalšího 

poplatku či úvěru. Obec se po sečtení dostane s příjmy z projektu na 1 763 916,- 

Kč/rok. Posledním hodnoceným rokem je rok 2034. Ten bude trvat pouze devět 

měsíců a za toto období si obec přijde na 1 322 924,- Kč. Celkové příjmy za 

hodnocené období činí 32 896 000,- Kč. Po oficiálním ukončení projektu se 

projekt nadále bude pohybovat v černých číslech, což je pro další jeho vývoj 

podstatné. Roční NCF po splacení jednotlivých bytů stálými obyvateli, by se 

mělo pohybovat okolo 54 000,- Kč.  
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Financování 
Financování poskytuje informace o zajištění financování investičních a 

provozních nákladů. Zhodnotí situaci projektu a dá jednoznačné doporučení o 

výhodnosti či nevýhodnosti projektu. Obsahuje vícero bodů, nás bude zajímat 

hlavně finanční udržitelnost a následné hodnocení.  

Tabulka 17: Financování v jednotlivých letech [vlastní zpracování] 

Zdroj 
financování 

Rok 2020 
(v Kč) 

Rok 2021 
(v Kč) 

Rok 2022 
(v Kč) 

Rok 2023+ 
(v Kč) 

Obec 
Kobylí 

221 130 11 744 460 10 243 984 0 

Celkem 221 130 11 744 460 10 243 984 0 

 

Zůstatková hodnota 
Po vypršení období hodnocení projektu je dalším krokem ukončení hodnocení 

projektu. Jelikož i po tomto období se očekávají následné příjmy a výdaje, díky 

delší plánované životnosti bytového domu než hodnotícího období, je nutno 

zahrnout i zůstatkovou hodnotu. Ta se vypočte jako čistá současná hodnota 

vyplývající z investice po další dobu jejího žití až po konec doby její životnosti. 

Zahrnuje předpokládané zisky během dalších let provozu i výnos z možného 

prodeje na konci hodnocení. Zůstatková hodnota projektu byla stanovena na 

2 418 978,- Kč.  

Cash Flow hodnoceného období 
V závěru kapitoly finančního plánu se ukáží výsledky. Za pomocí internetové 

aplikace eCBA se ověří stanovené CF za jednotlivé období, v tomto případě 

roky. CF je zpracováno na základě všech potřebných údajů (příjmů a výdajů), 

které jsou popsány na předešlých stranách diplomové práce. CF je pro větší 

přehlednost uvedeno také v následující tabulce a grafu. 
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Tabulka 18: Cash flow v jednotlivých letech [vlastní zpracování]  
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Graf 22: Kumulované Cash flow projektu [vlastní zpracování] 

Přiložená tabulka a graf ukazuje nejvíce záporné CF na začátku projektu. Od 

tohoto bodu dochází k zlepšování CF, až do posledního roku, kdy dojde 

k přehoupnutí do černých čísel. Tento fakt je zapříčiněn zejména zůstatkovou 

hodnotou, která činí 2 418 978,- Kč. 

6.1.14 Zhodnocení efektivity a udržitelnosti 

dle ukazatelů z finančních toků 
Pomocí ukazatelů, kterými jsou čistá současná hodnota, index rentability, doba 

návratnosti a vnitřní výnosové procento je určeno, jestli je projekt výhodný. 

Výpočet ukazatelů je popsán v teoretické části práce, hodnoty pro projekt 

„Bytový dům v obci Kobylí“ jsou uvedeny níže. 

Čistá současná hodnota 
Čistá současná hodnota udává součet diskontovaných peněžních toků za 

období výstavby a provozu, kdy diskontní sazba činí pouhé 2 %. Diskontní 

sazba byla stanovena na základě nákladů kapitálu obce, kdy bylo zjištěno 

úročení na obecním účtu obce ve výši 0,01 % a k tomu byla přičtena mírná 

riziková přirážka. 

NPV = 548 496,- Kč 

V konkrétním projektu je finanční čistá hodnota na úrovni 548 496,- Kč. Jelikož 

u čisté současné hodnoty záleží zejména na znaménku výsledné částky, je 

možné říci, že kladně se jevící čisté současné hodnoty signalizují efektivní 

projekt. Projekt je tak podle tohoto ukazatele výhodný a vhodný k přijetí. 

Index rentability 
Udává částku čistého diskontovaného přínosu investice připadající na jednu 

korunu. Jinak lze vyjádřit jako procento ziskovosti měřené pomocí čisté 

současné hodnoty.  
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Finanční index rentability je u projektu 2,33. Hodnota indexu vyšší než 1 činí 

projekt přijatelným. 

Doba návratnosti 
Ukazuje čas, za který se projekt splatí a z přijatých peněžních příjmů plynoucích 

z projektu. Rozlišuje se na statickou a dynamickou dobu návratnosti. V tomto 

případě však ani jedna z nich není v projektu dosažena za období hodnocení. 

Vnitřní výnosové procento 
Jak již bylo řečeno v teoretické části, vnitřní výnosové procento udává informace 

o výnosnosti, kterou projekt vykazuje po dobu hodnoceného období. 

IRR = 2,57 % 

Vnitřní výnosové procento finanční u projektu činí 2,57 %. Mírně stanovená 

diskontní sazba projektu ve výši dvou procent zapříčinila kladný postoj 

z finančního hlediska. 

Hodnocení 
Výše uvedené ukazatele se vesměs spojují v hodnocení projektu, které je 

kladné, avšak s pohybem okolo hraničních hodnot. Provozní výnosy zajištují 

návratnost investice, dosažená míra efektivnosti je ale velmi nízká.  
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6.1.15 Analýza rizik 
V analýze rizik se berou v potaz potencionální hrozby projektu, dále se určí 

jejich případná závažnost a míra pravděpodobnosti jejich uskutečnění. Veškerá 

možná rizika dotýkající se projektu jsou sepsána v tabulce níže.  

Tabulka 19: Rizika projektu [vlastní zpracování] 

Druh rizika 
Závažnost 

rizika 
Pravděpodobnost 

výskytu rizika 
Význam 

rizika 
Eliminace 

rizika 

Technická rizika 

Chyby v 
projektové 

dokumentaci 
Významné Nepravděpodobné Zanedbatelné 

Přenesení 
odpovědnosti 
na stavební 
firmu PLUS 

Změny plánů 
investora 

Nevýznamné Nepravděpodobné Přijatelné 

Vyjádření 
všech 

dotčených a 
řádné 

projednání na 
zastupitelstvu 

Špatná 
koordinace 

stavby 
Významné Občasné Přijatelné 

Přenesení na 
firmu PLUS 

díky smlouvě 
o dílo, 

kontroly TDI 

Špatný 
dodavatel 

stavby 
Katastrofické Nepravděpodobné Přijatelné 

Zjištění 
referencí 

vybrané firmy 
PLUS 

Nedodržení 
termínů 
stavby 

Nevýznamné Malé Přijatelné 

Zahrnutí 
sankcí v 
případě 

nedodržení 
termínů ve 
smlouvě o 

dílo 

Navýšení 
ceny stavby 

Nevýznamné Malé Přijatelné 

Položkový 
rozpočet s 

návazností na 
smlouvu o 

dílo 

Živelné 
pohromy 

Významné Nepravděpodobné Zanedbatelné 
Pojištění proti 

živelným 
pohromám 

Špatný 
projektový 

tým 
Významné Malé Přijatelné 

Výběr 
zkušeného 

týmu s 
dobrými 

referencemi 
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Finanční rizika 

Málo 
finančních 
prostředků 

Katastrofické Nepravděpodobné Zanedbatelné 

Udržení 
hospodárného 

chodu obce 
se zajištěním 
prostředků na 

výstavby 

Právní rizika 

Nedodržení 
právních 

norem ČR a 
EU 

Kritické Malé Zanedbatelné 

Dodržení 
právních 

norem ČR a 
EU 

Nesouhlas 
sousedů 

Významné Pravděpodobné Vážné 

Diskuze se 
sousedy v 

předinvestiční 
fázi 

Provozní rizika 

Nedostatečná 
poptávka 

Kritické Nepravděpodobné Přijatelné 

Provedení 
analýzy trhu, 
zadání bytů 

před 
výstavbou 

Chybějící 
pracovní síla 

Nevýznamné Nepravděpodobné Zanedbatelné 

Není potřeba 
kvalifikovaná 
síla, možnost 

brigády 

Chybějící 
peníze v 

provozní části 
Významné Nepravděpodobné Zanedbatelné 

Udržení 
kladného 
finančního 

hospodaření 
obce 
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6.1.16 Analýza citlivosti 
V analýze citlivosti se práce zaměřuje na kritické proměnné. Nejistými 

předpoklady jsou provozní výdaje, příjmy a investiční náklady. Míra změny je 

určována při použití rozdílu oproti stanoveným hodnotám o: 

 +/- 5 % u provozních příjmů. 

 +/- 5 % u provozních výdajů. 

 +/- 5 % u investičních nákladů. 

Tabulka 20: Analýza citlivosti [vlastní zpracování] 

Analýza citlivosti – výchozí hodnota 548 496,- Kč 

Název NPV v Kč 
Zvýšení / 
snížení v % 

-5 % 
provozní 
výdaje 

900 931,- +64 % 

+5 % 
provozní 
výdaje 

196 061,- -64 % 

-5 % 
provozní 
příjmy 

- 916 149,- -267 % 

+5 % 
provozní 
příjmy 

2 013 139,- +267 % 

-5 % 
investiční 
náklady 

1 628 553,- +197 % 

+5 % 
investiční 
náklady 

- 531 562,- -197 % 

Tabulka ukazuje, že projekt je nejvíce citlivý na kolísání provozních příjmů. 

Pakliže by se hodnota provozních příjmů snížila o pouhých 5 %, čistá současná 

hodnota by klesla hrubě do záporných čísel. Druhou nejvíce ohrožující situací 

je zvýšení investičních nákladů. 

6.1.17 Harmonogram 
Přesné načasování jednotlivých fází a úkonů je pro budoucí úspěšný projekt 

klíčové. Na jeho zpracování je tak kladen stále větší důraz. Obsahuje na sebe 

navzájem navazující činnosti, které vedou ke zrychlení celého procesu. 

Zahrnuje základní členění na přípravnou, realizační a provozní fázi, které se 

dále člení dle jednotlivých úkonů. Celý harmonogram projektu vyobrazuje 

Tabulka 21. 
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Tabulka 21: Harmonogram projektu [vlastní zpracování] 

Harmonogram 

2020 2021 2022 

2023+ 
I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. 

Zpracování 
projektové 
dokumentace 

 
 

      

Vypracování 
studie 
proveditelnosti 

       

Zisk počtu hlasů 
pro projekt na 
zastupitelstvu 

       

Vydání 
stavebního 
povolení 

       

Přípojky a 
zasíťování 
 

       

Výstavbu 
samotného 
bytového domu 

       

Úprava povrchů 
s návazností na 
nynější 
infrastrukturu 

       

Nákup a 
instalace 
kamerových 
systémů, 
rozhlasu a 
jiných 

       

Příjem nového 
pracovníka / 
rozšíření 
kompetence 
stávajícího 

       

Prodej a 
pronájem 
prostor 

       

Užívání bytů        
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6.1.18 Resumé 
Základní myšlenkou projektu je částečné řešení bytové problematiky 

v okolí, a hlavně samotné obci Kobylí. Jelikož se jedná o projekt veřejný, 

realizovaný obcí, nešlo v hodnocení přímo o závratné výdělky, ale spíše o 

zmírnění palčivého problému s bydlením. Peníze jsou tak až na druhém místě 

a jakýkoliv kladný finanční výsledek je brán jako velký úspěch. Hodnocený 

projekt tyto aspekty splnil a po prvním zkoumání se jeví jako výhodný. To skrze 

nízkou diskontní sazbu, která byla obcí pro projekt zvolena. Stavba bude 

splňovat všechny ekologické regule a nepředpokládají se žádné větší 

ekologické dopady. Rizika jsou vesměs všechna mírná, zanedbatelná či 

přijatelná. Nejvýznamnější z nich je nedostatečná poptávka, která by zhatila 

veškeré snažení obce. Prázdný bytový dům je tak největší hrozbou a špatným 

snem vedení obce. Tato varianta není moc pravděpodobná, díky obrovské 

převyšující poptávce nad nabídkou. Co se financí týče, těch má obec Kobylí 

více než dostatek, a tak celý projekt zafinancuje sama. Projekt je tak zajímavý 

tím, že v dnešní době dotací si zastupitelé obce nezažádali ani o jednu z nich. 

Je to z důvodu mnoha omezení a regulí, které se musí dodržovat a tato 

byrokracie značně limituje dané projekty a jejich výstavbu. Jedná se tedy o 

průlomový projekt, který má v Kobylí samé pozitivní ohlasy. Tato studie 

proveditelnosti dává zapravdu pozitivnímu náhledu na projekt a dle výše 

uvedených údajů je zcela za přijetí projektu.  

6.2 Modelové situace zájemců o bydlení 

v bytovém domě v Kobylí 
V této kapitole se vyskytují tři modelové situace budoucích potencionálních 

uživatelů. Představíme si jejich možné výdělky s porovnáním oproti potřebným 

financím na bydlení, stravu a dalšími nutnými aspekty života. Jako vstupní data 

budou použitá co nejaktuálnější informace a v drtivé většině průměry či vlastní 

subjektivní údaje. Rozpočet je zpracován pomocí vydané tabulky Ministerstvem 

Financí [8], která je více popsána v teoretické části. Níže uvedené výpočty jsou 

uvedeny za jeden měsíc. 

6.2.1 Mladý pár 
V pilotní modelové situaci se zhodnotí vhodnost bydlení pro mladý nesezdaný 

pár, který nemá potomky. Ukáže se tak jejich situace, pakliže si pro své žití 

vyberou bytový dům v Kobylí. Kompletní výpočet viz příloha číslo 2. 

Příjmy 

Příjmy z povolání 

Předpokládá se, že oba dva v páru vydělávají průměrnou mzdu. Jako výše 

příjmů je zvolen tedy průměrný plat v České republice, který v roce 2020 činí 

34 835,- Kč. Z tohoto platu se vypočte čistá mzda, která je rovna 26 068,- Kč a 

ta se vynásobí dvěma. Dostane se částka 52 136,- Kč, která se zanese do první 

kolonky čistých příjmů domácnosti. Druhá kolonka vedlejších čistých příjmů je 

oceněna na 5 000,- Kč. Tento fakt je dán polohou obce Kobylí, která se nachází 

na jihu Moravy, kde si drtivá většina lidí přivydělává pěstováním hroznů či 
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výrobou vína. Třetí kolonka benefity jsou oceněné na 1 000,- Kč, kde se u obou 

rozpočítaly roční benefity na měsíce. Honoráře nemá z páru ani jeden a je tak 

zaznamenána nula.  

Příjmy od státu 

Příjmy od státu mladý pár nemá žádné a tak je celá tato kapitola oceněna nulou. 

Kapitálové příjmy 

Kapitálové příjmy jsou rovněž oceněny nulou.  

Ostatní příjmy 

Bude-li uvažováno mírné přispívání rodičů, zahrne se 1 000,- Kč do jejich 

rozpočtu. Další položka výhry je dosti pomíjivá, ale pro příklad si zde uvedeme 

500,- Kč za měsíc. Jiné příjmy oceníme nulou. 

Výdaje 

Výdaje související s bydlením 

Pro bydlení se musí ujasnit základní informace. Pro přehlednost si vezmeme na 

posouzení byt typu A o 50 m2 a k tomu sklad o 7 m2. Po vynásobení jednotnou 

cenou 40 000,- Kč/m2 se dostane částka 2 280 000,- za kompletní byt. Při 

počátečním splacení poloviny částky, jak obec Kobylí požaduje, zbývá splácet 

1 140 000,- Kč. Tato částka bude rozprostřena na dobu hodnocení projektu a 

což činí 141 měsíců. To znamená, že splátka na bydlení bude činit 8 085,- 

Kč/měsíc. Uvažuje se splacení první poloviny částky z našetřených peněz bez 

půjček či úvěrů. Všichni nájemníci bytového domu se zavázali k placení 1000,- 

Kč/měsíc. Pojištění nemovitosti je nastaveno na částku 500Kč/měsíc, nájemné 

je oceněno nulovou hodnotou, komodity a jiné se platí zálohovým způsobem 

obci Kobylí, která obdrží 3 333,- Kč a následně přepošle dodavatelům energií. 

Občanské poplatky jsou na 167,- Kč, koncesionářské poplatky na 250,- Kč. 

Vybavení domácnosti je oceněno 3 000,- Kč, pojištění domácnosti je 500,- Kč, 

žádné další výdaje nejsou. 

Běžné výdaje 

Průměrný Čech projí za měsíc doma asi 3 000,- Kč na osobu, což vede 

k ocenění 6 000,- Kč. Další bod, pravidelné stravování, je oceněn dvěma tisíci, 

jelikož se oba v práci stravují na dotovaných obědech. Ošacení a obuv je 

v průměru za dva tisíce měsíčně. Drogerie stojí tisíc, léky pět stovek, MHD, 

kterým žena dojíždí, stojí na měsíc 1 200,- Kč. Telefonní paušály vyjdou na 

1 000,- Kč a internet na 500,- Kč. Kadeřník a podobné služby vychází na 500,- 

Kč. 

Výdaje na vzdělání a výchovu 

Jelikož mladý pár je zatím bezdětný, nemá žádné výdaje na vzdělání a výchovu. 

Výdaje na automobil 

Splátka nového zakoupeného vozu činí 8 000,- Kč. Palivo, převážně na cestu 

do práce, činí 2 000,- Kč za měsíc. Povinné ručení vychází na 300,- Kč, údržba 

a opravy na 500,- Kč, dálniční známka při rozpočítání na 100,- Kč a poplatky za 

STK a emise na 100,- Kč. 
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Výdaje na koníčky 

Vstupné, knihy, časopisy, sport, cestování, restaurace, domácí zvířata, kutilství, 

chata a další koníčky jsou oceněny v součtu na 3 900,- Kč.  

Výdaje na hříchy a závislosti 

Hříchy našich mladých vychází dle predikcí na 2 200,- Kč.  

Výdaje na tvorbu úspor a rezerv 

Říká se, že každý by si měl spořit alespoň dva tisíce měsíčně. Tento pár se 

přibližuje a se svými 3 200,- Kč na tom není vůbec zle. 

Ostatní výdaje 

V ostatních výdajích máme zahrnuty splátky úvěrů, rozličná pojištění, dárky, 

příspěvky na charitu atd. Celkový součet položek činí 7 500,- Kč. Je tomu díky 

splátkám úvěru a rozmazlování v podobě dárků. 

  

Výsledek 
 

 Příjmy:        59 636,- Kč 

 Výdaje:        59 335,- Kč 

 Bilance:            Přebytkový rozpočet + 301,- Kč   

      

Závěr 
Výše byl představen simulovaný rozpočet mladého páru okolo 25 let. Dle 

přehledu výdajů jednotlivých kategorií, suverénně vedou výdaje za bydlení.   

Není tedy divu, že je bydlení celospolečenský problém. Dle závěrečného 

hodnocení je patrné, že rozpočet rodiny je kladný. To je zapříčiněno výší 

výplaty, která je oceněna průměrnou mzdou v ČR. Na tu však dosáhne pouhá 

1/3 obyvatel ČR. Je tedy otázkou, zda by se pár dokázal v případě nižšího platu 

uskromnit, jako drtivá většina Čechů. Každopádně pro mladý pár je obrovskou 

výhodou koupě tohoto bytu se splácením vlastního bydlení v rodné vesnici. Díky 

vysoké poptávce po bydlení se navíc nemusí bát případného prodeje svého 

bytu, pokud by se rozhodli pro bydlení jinde. Dá se říci, že byt v bytovém domě 

v Kobylí je pro tento pár naprosto ideální.   
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6.2.2 Rodina s dětmi  
Druhý pohled nastíní situaci rodiny s dvěma dětmi, která má první polovinu 

našetřenou a nedělá jí tak problém koupě nemovitosti. Zda je schopna splácet 

druhou polovinu se ukáže v příloze číslo 3 s popisem níže. 

Příjmy 

Příjmy z povolání 

Jelikož se jedná o rodinu s již většími dětmi na základní škole, vydělávají oba 

rodiče. Výše jejich platu se rovná dvojnásobku čistého průměrného platu, který 

dohromady pobírají. Vedlejší čistý příjem tvořený prodejem přebytků 

z domácnosti je ohodnocen přibližně 5 000,- Kč.  

Příjmy od státu 

Příjmy od státu nejsou uvedeny. 

Kapitálové příjmy 

Kapitálové příjmy nejsou uvažovány žádné. 

Ostatní příjmy 

Ostatní příjmy tvoří přijaté finanční dary k narozeninám na Vánoce a podobně. 

Je zde uvažováno i s malými výhrami ze sázek. 

Výdaje 

Výdaje související s bydlením 

Výdaje domácnosti na bydlení jsou obdobné jako u nesezdaného páru. Pouze 

body pojištění a vybavení domácnosti se mírně liší. To je dáno soustředěností 

rodičovského páru na investici do dětí, namísto neustálého vylepšování domu 

jako takového.  

Běžné výdaje 

Běžné výdaje se od první rodiny výrazně liší, což je zapříčiněno zaopatřením 

dvou dětí. Zvedá se tak většina nákladů, zejména náklady na potraviny. 

Ošacení je ohodnoceno mírně, jelikož se rodina snaží ušetřit na této položce.  

Výdaje na vzdělání a výchovu 

Po rozpočítání do celého roku nám vychází náklad na měsíc asi okolo 1 450,- 

Kč. Tento odhad je ještě optimistický a u mnoha rodin se může vyšvihnout 

řádově výše. To za předpokladu umístění dětí do soukromých škol či školek.  

Výdaje na automobil 

U výdajů na automobil činí největší položku splátka leasingu, která činí 

nadpoloviční většinu položky. Dále se zde nachází náklady na palivo, povinné 

ručení a další viz tabulka. 

Výdaje na koníčky 

Jelikož se jedná o kulturně i sportovně aktivní rodinu, výdaje na koníčky tvoří 

třetí největší položku. Vstupné do kina, knihy, časopisy, sport, restaurace atd., 

jsou ohodnoceny na 5 700,- Kč. 
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Výdaje na hříchy a závislosti 

Jelikož se v rodině nachází jeden kuřák a oba rodiče si dají sem tam nějaký 

alkohol, je tato kolonka oceněna 1 000,- Kč. 

Výdaje na tvorbu úspor a rezerv 

Tvorba rezerv a úspor je ohodnocena 3 200,- Kč a je tvořena zejména rezervami 

na bydlení, zdravotní výdaje, penzi a vzdělání dětí. 

Ostatní výdaje 

Ostatní výdaje činí 3 850,- Kč. Tvoří je životní pojištění, nemocenské pojištění 

jednoho z rodičů, pojištění odpovědnosti jednoho z rodičů, bankovní poplatky, 

členské příspěvky, příspěvky na charitu a dárky, které jsou jak na Vánoce, tak i 

na narozeniny.  

Výsledek 
 

 Příjmy:        64 104,- Kč 

 Výdaje:        59 085,- Kč 

 Bilance:                  Přebytkový rozpočet + 5 019,- Kč   

      

Závěr 
V hodnocení tohoto rozpočtu vidíme velmi pozitivní bilanci rozpočtu lehce přes 

5 000,- Kč. Je tedy otázkou co by mohla rodina s penězi udělat. Jednou 

z možností je spoření dětem na věno do života, další je spoření na nové auto či 

nejvíce pravděpodobná varianta šetření na bydlení v rodinném domě. Přeci 

jenom je bydlení v rodinných domech atraktivnějších, zejména na malých 

vesnicích, kterou je i obec Kobylí.  
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6.2.3 Starší lidé na penzi  
Poslední zamýšlenou cílovou skupinou se jeví důchodci. Modelová situace 

ukazuje pětašedesátileté důchodce, kteří se přestěhují do jednoho z bytů 

v bytovém domě v Kobylí. Jelikož měli několik nemovitostí, splacení první 

poloviny není pro ně překážkou. Kompletní výpočet najdeme v příloze č. 4. 

Příjmy 

Příjmy z povolání 

Jelikož se jedná o důchodce nemající stálé povolání, neobjevují se zde vysoké 

částky. Je zde však zařazen přivýdělek obou manželů při sběru hroznů v období 

srpna až října. Dále je do průměru zahrnut možný občasný přivýdělek střiháním 

révy. Celkově si pár přilepší o 5 000,- Kč za měsíc. 

Příjmy od státu 

Příjem od státu tvoří pro důchodce největší část příjmů. Výše tohoto příjmu je 

vyčíslená pomocí průměrného důchodu pro ČR. Důchodci tedy obdrží 

dohromady asi 28 794,- Kč/měsíc. 

Kapitálové příjmy 

Kapitálové příjmy nejsou pro modelovou situaci uvažovány. 

Ostatní příjmy 

V ostatních příjmech jsou zamýšleny pouze malé výhry, které pramení ze 

sázení.  

Výdaje 

Výdaje související s bydlením 

Výdaje související s bydlením jsou takřka neměnné od předešlé situace. 

Celkové náklady na bydlení jsou vyčísleny na 14 585,- Kč. Je tedy na první 

pohled zřejmé, že v případě úmrtí jednoho z manželů, druhý sám bydlení 

nezaplatí.  

Běžné výdaje 

Běžné výdeje páru jsou ohodnoceny 8 200,- Kč. Nejvíce se utratí za potraviny, 

které si pár doplňuje vlastními zdroji. Ušetří tak minimálně 1 000,- Kč oproti 

průměru v ČR. Jelikož chodí do restaurací jen velmi málo, je tahle položka 

ohodnocena 200,- Kč. Také útrata za ošacení není nikterak velká. Oproti tomu 

výdaje za léky jsou oproti ostatním případům značné. 

Výdaje na vzdělání a výchovu 

Jelikož se důchodci již nevzdělávají, výdaje na vzdělání jsou takřka nulové. 

Výdaje na automobil 

Jelikož má důchodcovský pár auto již splaceno, neplatí žádné leasingové 

splátky. Největší položku tak činní palivo, které je ohodnoceno 1 000,- Kč za 

měsíc. Jedná se zejména o cesty na kontroly a vyšetření do okolních nemocnic.  
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Výdaje na koníčky 

Jedná se o angažované občany obce a jsou tak na mnohých společenských 

akcích, pořádaných nejen obcí Kobylí. To vede k celkem vysoké částce za 

výdaje na koníčky. Ty celkem činí 1 900,- Kč. 

Výdaje na hříchy a závislosti 

Jelikož je jeden z páru kuřák, milovník českých piv a vášnivý tipér, jsou výdaje 

na hříchy a závislosti na měsíc okolo 1 200,- Kč.  

Výdaje na tvorbu úspor a rezerv 

Rezervy tvoří důchodci jen obtížně a tak si je plánují jen na nezbytné věci. Jsou 

tedy v malé výši okolo 400,- Kč pro sebe samotné. Zato na vzdělání pro 

vnoučata vehementně šetří 1 000,-/měsíc pro každého vnuka. Uvažují-li se 3 

vnuci, celková částka činí 3 000,- Kč. Dohromady 3 400,- Kč. 

Ostatní výdaje 

Poslední jednou z největších položek jsou ostatní výdaje. Ty jsou zapříčiněny 

hlavně vysokou částkou na dárky. Částka 2 000,- Kč/měsíc je sice u důchodců 

extrémní, ale uvažuje-li se velká početná rodina, lze pochopit.  

Výsledek 
 

 Příjmy:        33 994,- Kč 

 Výdaje:        33 285,- Kč 

 Bilance:                     Přebytkový rozpočet + 709,- Kč   

      

Závěr 
Poslední třetí bod vyšel taktéž kladný. Je tedy správná úvaha obce Kobylí, která 

vidí bytový dům jako možné bydlení pro různé typy lidí. Vidíme, že nižší i střední 

a vyšší třída si může bydlení s přehledem dovolit. Někteří dokonce s velkou 

mírou finanční rezervy. Je ale otázkou, co by nastalo při rozvodu, úmrtí či jiném 

neštěstí v oněch konkrétních případech. Velkou výhodou by však byla nadále 

převyšující poptávka nad nabídkou. To by znamenalo možnost prodeje jinému 

zájemci za obdobné či větší peníze. Navíc se obec snaží občanům vyjít vždy 

maximálně vstříc, aby je v Kobylí udržela, nabízí se i varianta snížení měsíčních 

splátek. Tudíž rozprostření splátek do delšího časového horizontu. 
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7 Závěr  
 

Zpracovaná diplomová práce byla rozdělena do dvou základních částí, 

teoretické a praktické.  

Teoretická část nastínila problematiku bydlení jako celku s následným 

rozdělením subjektů dle postavení. Jednalo se o státní organizace, obce, bytová 

družstva a v neposlední řadě domácnosti. Dalším řešeným bodem byl význam 

bydlení. Ten lze brát nejen jako čistou potřebu člověka bydlet, ale také jako 

potencionální investici. Po vymezení veškeré problematiky spojené s bydlením 

a osvětlení všech pojmů se práce přesunula k zaměření přímo na rozpočet 

rodiny. Tato důležitá kapitola ukazuje nutnost vyváženého rozpočtu pro 

uspokojení potřeby bydlení.  

Následující část patřila statistikám bydlení. Jednalo se o porovnání forem 

bydlení, ať už v rodinných domech, tak i bytových domech atd. Zjistili jsme, že 

každoročně je vlivem přirozeného úbytku bytů zapotřebí postavit minimálně 

30 000 bytů. Toto číslo je v nynější době bezpečně dosahováno.  

Předposledním bodem teoretické sekce byla přiblížena podstata realitního trhu 

s vymezením jeho účastníků, dále rozlišení jeho druhů dle aktuálního převisu 

poptávky nad nabídkou a naopak. 

Teoretickou část završil postup zpracování studie proveditelnosti se stručným 

popisem obsahu jednotlivých částí, které vedou k rozhodnutí o budoucnosti 

zkoumaného projektu.  

Praktická část se zabývá výhradně konkrétní nastalou situací v obci Kobylí. 

Místní obec se potýká s velkým odlivem starších, ale zejména i mladších 

občanů, kteří se stěhují buďto za prací, nebo díky nedostatečné dostupnosti 

bydlení v obci. Tento problém se stal tématem číslo jedna, a tak není divu, že 

se zastupitelstvo uchýlilo k odvážnému kroku. Tímto krokem, který má alespoň 

mírně zlepšit situaci na trhu, je výstavba bytového domu o dvanácti bytových 

jednotkách. Tímto krokem nabídne obec deset bytových jednotek k prodeji 

s velmi příznivými podmínkami pro budoucí uživatele a stále jí zůstanou dva 

byty v osobním vlastnictví. To povede k částečnému uklidnění na trhu s realitami 

v této obci a také k zvýšení prestiže obce.  
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