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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá externím financováním podnikatelských záměrů v kontextu 

developerských projektů. Definuje způsoby financování podnikání, jejich rizika a oblast 

developerské činnosti. Součástí práce je představení konkrétního developerského 

projektu a analýza možností jeho financování. Na ni navazuje komparace zvolených typů 

externího financování a prezentace návrhového řešení pro financování konkrétního 

developerského projektu. 

Klíčová slova 

externí financování podnikání, financování projektů, rizika financování, realitní 

development, developerský projekt, rezidentní nemovitosti 

Summary 

The bachelor thesis deals with external financing of entrepreneurial plans in the context 

of development projects. It defines ways of financing their business, their risks, and an 

area of developer’s activity. The thesis contains a presentation of one specific developer’s 

project and an analysis of its financing. This part is followed by a comparison of selected 

types of external financing and a presentation of a suggested solution for financing the 

project. 

Key words 

External financing, project financing, risks of financing, real estate development, 

developer project, residential assets 
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Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracoval jsem ji samostatně. 
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Úvod 

Úvodem práce s tématem externího financování developerského projektu je zřejmé, 

že stěžejním tématem budou soudobé možnosti externího financování, které budou 

považovány za nejvhodnější pro developerský projekt rezidentního bydlení. Téma práce 

bylo autorem zvoleno zejména z důvodu aktuálnosti problematiky rezidentního bydlení 

v České republice v návaznosti na autorovu odbornou praxi konanou při studiu na VUT 

Brno. Tématika bydlení je velmi aktuální téma, a to ze všech stran, které se jí týkají. 

Především se jedná o situace na trhu s rezidentním bydlením, stavební legislativa v ČR, 

samotná stavební část a její následné využívání.  

Bakalářská práce se zabývá financováním konkrétního modelového příkladu 

nemovitostního projektu. Stěžejním úkolem a nosnou myšlenkou práce je nabídka a výběr 

vhodného typu financování. Pro tento cíl bylo stanoveno několik kroků, pomocí kterých 

bude analyzován finanční trh, jeho možnosti a zkušenosti a zvyklosti samotných osob 

z praxe, které se developerské činnosti věnují. V teoretické části práce jsou shrnuty 

poznatky, které uvádí odborná literatura k financování podnikání a bude mimo jiné 

použita jako výchozí bod pro analýzu trhu a možností financování podnikatelských 

záměrů, potažmo stěžejního tématu této práce, tedy developerského projektu. Dále za 

pomoci odborníků z praxe a jejich dotazování budou poznatky z analýzy trhu a teoretické 

části konzultovány. Následně budou srovnána získaná data a výsledky, pomocí níž bude 

vybráno nejvhodnější řešení při dodržení několika stanovených kritérií. 

Spis si také klade za úkol ukázat různé i netradiční možnosti financování podobného typu 

developerských projektů, a to především z důvodu rostoucí poptávky po nemovitostech 

a rozvoji celého nemovitostního trhu. Ten v posledních letech velmi stoupá a poptávka 

po rezidentním bydlení v nejvíce obydlených krajích ČR mnohdy převyšuje nabídku, a to 

hlavně ve velkých krajských městech jako jsou Praha, Brno, Ostrava atd. Práce si však 

neklade za cíl dopodrobna vysvětlovat tuto skutečnost a popisovat všechny faktory, 

které mají vliv na tento stav realitního trhu, potažmo ani na legislativní rámec a proces, 

který developerské projekty velkou měrou doprovází. Snaží se ovšem zachytit důležitost 

lokality pro následné uskutečnění zisku, který je podmínkou pro úspěšnost samotného 

externího financování a v neposlední řadě celého projektu. 
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Cíle práce 

Globální cíl práce 

Cílem práce je vypracování návrhu vhodného způsobu externího financování 

developerského projektu. Tento způsob by měl odpovídat nejlepší soudobé možnosti 

financování, jejíž výběr bude založen na základě splnění parciálních cílů práce. 

Parciální cíle práce  

První parciální cíl si klade za úkol seznámit čtenáře s charakteristikou a parametry 

konkrétního developerského projektu. Déle také jeho umístění ve zvolené lokalitě 

a postavení na stavebním a realitním trhu. 

Druhým parciálním cílem je analýza trhu externího financování, na kterém působí 

developerské společnosti, dále analýza rizik spojených s externím financováním 

a v neposlední řadě dotazníkové šetření mezi odbornou veřejností. 

Třetí parciální cíl provádí komparaci výsledků zjištěných za pomoci analýzy 

v předchozím parciálním cíli a dává je do souvislostí s developerskými projekty. Klade 

si také za úkol prezentovat výsledky a závěry komparace, které budou použity k naplnění 

cíle globálního. 
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Metodologie a postup zpracování 

V následující kapitole je popsáno, jakých metodologických postupů bude použito 

k dosažení zvolených cílů práce. A také jakým způsobem a k čemu budou použity. 

Pro druhý parciální cíl, který si klade za úkol analyzovat prostředí podnikatelské oblasti, 

bude zvolená analýza, která bude doplněna kvalitními konzultacemi s odborníky z praxe, 

kteří pomohou ohodnotit a doplnit soubor rizik. Soubor rizik slouží především k jejich 

ohodnocení na základě dvou kritérií, a to pravděpodobnosti vzniku rizika a jeho intenzitě 

a vztahu k financování projektu. Na tyto kvalitativní konzultace bude navazovat 

kvantitativní dotazníkové šetření mezi odbornou veřejností, jejíž odbornost bude chápána 

činností na developerském, realitním či finančním trhu. Na základě dotazníkového šetření 

a konzultací s odborníky z praxe bude vytvořena matice rizik, kde budou rizika 

ohodnocena a seřazena podle jejich rizikovosti.  

V třetím parciálním cíli bude použita metoda komparace vybraných druhů externího 

financování na základě jejich ohodnocení, podle již zmíněné nákladovosti a matice rizik. 

K hodnocení bude také použit zisk (před zdaněním) a rentabilita investovaného kapitálu. 

Následující krok povede k hodnocení výsledků a následnému předložení návrhového 

plánu. 
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1. Teoretická východiska 

1.1 Financování firem a podnikatelských záměrů 

Tato teoretická kapitola se zabývá stěžejním tématem celé bakalářské práce, a to 

financováním podnikatelské činnosti.  Okrajově se zmíní o interním financování, avšak 

hlavní náplní kapitoly je dát ucelený celek možností, kterými lze externě financovat firmy 

a podnikatelské záměry. 

Na financování podniku se dá nahlížet i z jiných úhlů pohledů. Jedná se pak již 

o konkrétní financování pro určitý účel (projektové financování, transakční financování, 

náhradní financování, záchranné financování) či případně pro určitou životní etapu 

podniku (předstartovní financování, startovní financování, rozvojové financování). 

Kapitola o této problematice nepojednává, pouze se u určitých typech financování 

zmiňuje o jejich vhodnosti pro výše zmíněné typy. 

1.1.1  Interní financování firem a podnikatelských záměru 

„Za interní zdroje dlouhodobého financování se považují finanční zdroje, které vznikají 

na základě vnitřní činnosti podniku“ (Valach, 2006, s. 261). Jako interní zdroje obecně 

považujeme zdroje, které byly vytvořeny již existujícím podnikem na základě předchozí 

podnikatelské činnosti a slouží obvykle k jeho rozvoji a udržení jeho relevantnosti 

v rámci konkurence. Jejich velmi velkou výhodou tohoto zdroje financování je jejich 

bezpečnost z pohledu nutnosti splácení, která odpadá a tím činí tento zdroj financování 

bezpečnějším. (Fotr, 2011) 

1.1.1.1 Odpisy majetku 

Odpisy majetku představují část pořizovací ceny dlouhodobého majetku, která je 

považována za opotřebení a technické zastaraní tohoto majetku. Tato částka je průběžně 

v době životnosti dlouhodobého majetku zahrnována do provozních nákladů, ačkoliv 

není pro podnik peněžním výdajem. „…do doby realizace obnovy dlouhodobého majetku 

jsou volným peněžním zdrojem (oběživem) použitelným k jakémukoliv účelu. Spolu se 

ziskem vytváří dominantní zdroj krytí obnovy, event. rozšíření stálých aktiv“ (Fotr, 2011 

s. 46) 
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1.1.1.2 Nerozdělený zisk podniku 

Nerozdělený zisk běžného roku a z minulých let dohromady tvoří finanční zdroj, který je 

„očištěn“ o daň, výplatu dividend, případně podílů na zisku a příděly fondům tvořeným 

ze zisku. Je to obvykle objemově velmi významný zdroj financování rozvoje a investic 

podniku. Tento způsob financovaní je pro vlastníky, potažmo vedení podniku, velmi 

výhodné, a to hned z několika prostých důvodů. Do firmy nevstupuje žádný další 

stakeholder, případně ovládající osoba. Riziko jeho použití je obecně požadováno za nižší 

než u ostatních zmíněných. Náklady na tento kapitál však nelze zanedbat stejně jako 

například u akciového kapitálu, proto je velmi těžké usoudit jejich cenu a explicitně říci, 

zda jsou levnějším či dražším kapitálem než ostatní. (Valach, 2006) 

1.1.1.3 Rezervní fondy a rezervy 

Problematika rezervních fondů a zákonných rezerv je v prostředí ČR poměrně spletitá 

otázka, která není stěžejním tématem práce, proto je následující podkapitola stručná 

a nezabývá se tímto tématem do hloubky.  

Rezervní fondy jsou tvořeny především k ochránění podniku před různými, obvykle 

předem danými, riziky. Kdy při jejich nevyužití pro daný účel může být jejich část použita 

jako interní zdroj financování podniku. V českém podnikatelském prostředí je velmi 

důležité brát na zřetel rozdělení rezervních fondů na povinné a dobrovolné rezervní 

fondy. Přičemž první kategorie je z velké části ukotvena v zákoně, ale můžeme se setkat 

i s povinnými rezervními fondy, které vycházejí obvykle ze statutu akciové společnosti. 

(Valach, 2006) 

Dalším důležitým nástrojem ochrany podnikatelského subjektu před různými hrozbami 

jsou rezervy, jejichž velkou výhodou je v případě zákonných rezerv možnost zahrnout je 

do daňově uznatelných nákladů. Zde je ovšem velmi přesně stanoveno zákonem, na co 

mohou být rezervy tvořeny a použity (např. opravy hmotného dl. majetku, pěstební 

činnost, sanace pozemků dotčených těžbou atd.). (Valach, 2006) 

1.1.1.4 Interní zdroje financování a vlastní zdroje (kapitál) podniku 

Všechny interní zdroje financování jsou považovány jako vlastní kapitál podniku1. Jejich 

velkou výhodou je jejich relativní bezpečnost a menší riziko oproti cizím zdrojům. Zde 

 
1 Zde je třeba brát v potaz zákonnou úpravu bilance ČR a vykazování rezerv v částí cizí zdroje. 
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je potřeba pamatovat, že pojem vlastní zdroje je širší než interní zdroje financování 

a některé externí zdroje financování vstupují do podniku jako položka vlastní zdroje, ať 

již jako navýšení základního kapitál pomocí emise akcií, rizikového kapitálu či jiných 

forem zmíněných v následující kapitole 3.2. (Fotr, 2011) 

1.1.2  Externí financování firem a podnikatelských záměrů 

Externím kapitálem, jak je již z názvu zřetelné, je možno vnímat všechny finanční zdroje, 

jež pocházejí z vnějšího prostředí firmy. Na rozdíl od zdrojů interních je pole externího 

financování mnohem rozmanitější a poskytuje mnoho možností. Nabídka externích 

zdrojů, které je možno použít pro financování firem a podnikatelů, se spolu 

s kapitálovými trhy inovuje a nabízí nové možnosti. (Valach, 2006) 

V rámci externího financování také může docházet ke mnoha kombinacím různých typů. 

Je potřeba vždy přihlédnout ke specifickým potřebám konkrétního podniku a jeho 

finanční strategii a cílům. Dále také k možnostem finančních trhů a schopnostem 

podniku, v první řadě jeho historii, bonitě a konkurenceschopnosti. 

1.1.2.1 Akcie 

Tato podkapitola se zabývá pouze akciemi podnikovými, které můžeme považovat za 

externí zdroj financování podniků. V kontextu práce budeme o akciích uvažovat jako 

o majetkovém cenném papíru, ke kterému se vážou různá majetková práva dle jejich 

dělení na kmenové a prioritní. (Rejnuš,2014) 

Dnešní trh poskytuje mnoho rozličných typů akcií s různými právy, které jsou v právních 

mezích státu, kde společnost podniká. Tato kapitola si neklade za cíl pojmout všechny 

varianty a druhy akcií, ale seznámit se se základním fungováním akcií jako druhem 

financování podniku.  

Akcie kmenové 

Kmenové akcie s sebou nesou nejen několik výhod, ale naopak i několik nevýhod jak pro 

investora, tak pro podnik, který je emituje. Obecně vzato jsou kmenovým akciím 

přisuzována tři základní práva, která jsou stejně jako samotné akcie neomezená v čase 

(pokud nebereme v potaz možnost krachu, restrukturalizace či jiného podobného zásahu 

do vlastnické struktury společnosti). Dle prof. Rejnuše (2014, s. 231) mezi tyto pravidla 

patří: 
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„Právo účastnit se valných hromad akciové společnosti, předkládat na nich návrhy a při 

hlasování moci uplatnit počet hlasů úměrný počtu držených akcií.“ 

„Právo na odpovídající podíl ze zisku vytvořeného akciovou společností (právo na 

dividendy).“ 

„Právo na odpovídající podíl na likvidačním zůstatku akciové společnosti.“ 

Z pohledu podniku emitující akcie je v případě těch kmenových nevýhodou právo 

majitele akcie hlasovat a podílet se na řízení akciové společnosti a jejího managementu. 

Tím v důsledku vzniká možnost ovlivňovat vedení společnosti i personálně, a proto toto 

bývá původními majiteli společnosti často ošetřeno vydáním kmenových akcií různých 

tříd, kde každá nese jiný poměr hlasovacích práv. Z pohledu investora nesou kmenové 

akcie vyšší riziko než dále zmíněné akcie prioritní, tudíž investor požaduje vyšší výnos. 

Vyšší riziko vzniká hlavně při úpadku společnosti, kdy nárok na jejich zůstatek nastává 

až po splacení všech dluhů společnosti a splacení nároků majitelů prioritních akcií. 

(Rejnuš, 2014) 

Akcie prioritní 

Prioritní akcie nesou z pohledu emitujícího podniku určité výhody především 

v ovlivňování společnosti. Majitel prioritní akcie většinou nemá hlasovací práva 

a nemůže tudíž ovlivňovat dění ve společnosti. Samozřejmě tento fakt je „vykoupen“ 

jinými výhodami, které jsou investorovi (držiteli akcie) obvykle přisouzeny. Je tím 

například nárok na výnos akcie (dividendu), který je obvykle procentuálně odvozen od 

nominální hodnoty akcie bez ohledu na zisk či ztrátu společnosti, což u kmenových akcií 

často neplatí. Je také přednostně uspokojen ve svých pohledávkách vůči společnosti při 

jejím úpadku, na rozdíl od majitele kmenových akcií. (Rejnuš, 2014) 

1.1.2.2 Dluhopisy 

Dluhopis je obecně vnímán jako dluhový cenný papír, který by se dal popsat jako 

potvrzení o budoucím splacení peněz z půjčky, obvykle s určitým výnosem (nejčastěji 

v podobě úroku). Dlužník (vydávající společnost) se zavazuje splatit půjčku v určitém 

čase, který se může pohybovat v rozmezí od 1–30 let. (Pike a Niele, 2003) 

Hlavními znaky dluhopisů jsou (Pike a Niele, 2003):  

• nominální hodnota (tj. hodnota, za kterou byl investorem pořízen), 
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• hodnota odkupu je obvykle nominální hodnota, případně navýšená o prémii, 

• splatná úroková sazba neboli kupón bývá vyjádřena jako procentuální část 

z nominální hodnoty dluhopisu. 

Důležitou výhodou pro investora je, že se majitel dluhopisu nemůže jakkoliv podílet na 

fungovaní a rozhodování společnosti. Pro majitele je naopak velkou výhodou obvykle 

pevně daný výnos a přednost při vypořádávání závazku společnosti při jejím úpadku. 

(Pike a Niele, 2003) 

„Pojem dluhopis je pojem, který je v České republice přesně vymezen zákonem, a to 

Zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, kde se 

v paragrafu 2, odst. 1 uvádí, že dluhopis je zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno 

právo na splacení dlužné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit“ (Tetřevová, 

2006, s.155). 

1.1.2.3 Úvěr 

Úvěry patří mezi jednu z nejvýznamnějších forem poskytování externího financování 

podnikatelů a jejich investic. Pro firemní financování jsou používány krátkodobé 

(obvykle dodavatelské úvěry), střednědobé (1–5 let) a dlouhodobé úvěry (více jak 5 let). 

Na finančním trhu, a speciálně tom bankovním, existuje velké množství podob a typů 

úvěru. (Valach, 2006) 

Bankovní úvěr 

Bankovní nebo také finanční úvěr bývá poskytován především komerčními bankami, 

někdy také pojišťovnami či penzijními fondy. Obvykle jeho plnění spočívá v poskytnutí 

financí bankou na základě bonity a záruky žadatele. Jako záruka jsou často zastaveny 

aktiva investora (například nemovitá, případně samotný investiční projekt). Tento dluh 

vůči bance je postupně umořován splátkami po dobu jeho splatnosti, které obvykle 

obsahují i úrok, jež je obvykle stanoven pevnou úrokovou sazbou, ale není vyloučena ani 

při větších půjčkách pohyblivá úroková sazba vázaná na tvz. „prime rate“ banky. (Valach, 

2006) 

Dodavatelský úvěr 

Dodavatelský úvěr se vyznačuje dodávkou majetku odběrateli. Nikoliv za okamžitou 

úplatu, ale je postupně splácen za předem dohodnutých podmínek. Cena tohoto úvěru 
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nebývá vyjádřena úrokovou sazbou, ale je obsažena ve splácení kupní ceny. Cenu tohoto 

úvěru tedy zjistíme porovnáním kupní ceny při okamžitém zaplacení a kupní ceny při 

splácení na úvěr. (Fotr, 2011) 

Hypoteční úvěr 

Podstatou hypotečního úvěru je jeho zajištění nemovitou věcí a relativně malé riziko. 

Tyto typy úvěru mají mnoho podob, ale stále v praxi platí, že jsou ve většině případů 

použity pro financovaní nemovitostí a samotného bydlení. Z pohledu banky je také velmi 

důležité, jak je hypoteční úvěr financován. Je totiž možné jej refinancovat za pomoci 

emise hypotečních zástavních listů (HZL). Zde nastává potřeba vnímat HZL dle zákona 

jako cenný papír, na který se vztahují určitá práva a omezení. Například výše úvěru 

poskytovaného pomocí HZL může krýt pouze 70 % ceny nemovitosti financované za 

pomocí tohoto hypotečního úvěru. (Revenda, 2012) 

Vzhledem k velmi malému riziku (především krytím hodnoty úvěru reálným aktivem) je 

výše úrokových sazeb u hypotečních úvěrů spíše nižší než u ostatních úvěrových 

produktů. Úroková sazba může být u hypotečních úvěrů jak pevná, tak pohyblivá. Avšak 

vzhledem k dlouhodobosti, na kterou jsou sjednávány, se obvykle volí taková kombinace, 

kdy je v počátečních letech splácení úvěru dána pevná sazba a následně sazba pohyblivá. 

(Revenda, 2012) 

1.1.2.4 Leasing 

Leasing je vnímán jako pronájem majetku na základě uzavřené leasingové smlouvy. 

Slouží podnikatelským subjektům především k vyhnutí se vysokým nákladům na prvotní 

investici a její rozložení v čase, případně jejich pouhý pronájem. (Šiman a Petera, 2010) 

Finanční leasing 

Za finanční leasing je označován dlouhodobý pronájem movitého a nemovitého majetku. 

Kdy v průběhu leasingu je majitelem pronajímatel a po skončení leasingu má nájemce 

práva na odkup majetku za zůstatkovou cenu definovanou podle daňového zákona. (Fotr, 

2011) 

Operativní leasing 

Operativní leasing se vyznačuje krátkodobostí a obvyklým pronájmem movitých věci, 

o které je povinen se starat a udržovat pronajímatel. Majetek zůstává po celou dobu i po 
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skončení leasing v majetku pronajímatele, resp. leasingové společnosti, a nájemce nemá 

právo odkoupit tento majetek. (Fotr, 2011) 

1.1.2.5 Soukromý kapitál 

Soukromý kapitál osob pochází od soukromých fyzických a právnických osob a je 

investován obvykle do veřejně neobchodovatelných společností. Ve světovém měřítku, 

a často i v tom českém, se setkáváme s pojmem private equity. Samotná EVCA neboli 

Europen Private Equity and Venture Capital Association považuje odvětví soukromého 

kapitálu neboli Private equity za relativně nové odvětví, které má potenciál velkého růstu. 

Podmnožiny Private equity jako nadřazeného pojmu vnímá EVCA jako Venture capital, 

je investice soukromého kapitálu do mladých a rychle rostoucích společnosti, které 

bychom mohli označit jako start-up. Enterprise capital jsou tedy investice soukromého 

kapitálu do ustálených a zaběhnutých podniků a v neposlední řadě takzvané Buyouts 

neboli skoupení soukromým kapitálem většinové podíly v zaběhnutých podnicích a jejich 

manažerské řízení. (European Private Equity & Venture Capital Association) 

1.1.2.6 Rizikový kapitál 

Na soukromý kapitál velmi úzce navazuje rizikový kapitál. Lze jej chápat jako jeho 

podmnožinu. „Externí vlastní kapitál: rizikový kapitál je forma externího vlastního 

zdroje. V protikladu k běžným formám cizího zdroje není jeho vklad zatížen nákladovými 

úroky ani umořováním vkladu. Riziko, jejž nesou investoři, je především vnímáno ve 

formě ztráty investice“ (Rajchlová, 2016, s.13). 

Investoři kladou na rizikový kapitál velké ziskové požadavky, které jim, jak již z názvu 

vyplývá, jsou schopny kompenzovat velké riziko, které investicí podstupují. Přidanou 

hodnotou pro podnik je také obvykle podpora managementu podniku investorem, 

který má velký zájem na tom, aby firma prosperovala a nesla požadovaný výnos. 

Investice za pomoci rizikového kapitálu bývají střednědobé. Uvažujeme horizont 4–6 let. 

(Rajchlová, 2016) 

1.1.2.7 Crowdfunding 

Crowdfunding se rozumí netradiční (relativně nová) metoda získávání finančního 

kapitálu prostřednictvím oslovení široké základny potenciálních investorů. Tento způsob 

využívá kolektivní úsilí velké skupiny jednotlivců, které oslovuje především za pomoci 
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sociálních sítí a crowdfundingových platforem. Existuje již několik způsobů, 

jak crowdfunding použit (What is crowdfunding?, © 2020): 

Donation–based crowdfundig – dochází pouze k darování prostředku „investorem“ bez 

jakékoliv návratnosti.  Tento způsob je obvykle využíván humanitárními organizacemi, 

případně charitami a podobně. 

Rewards-based crowdfunding – jednotlivci, kteří přispějí na daný podnikatelský cíl, 

investují tyto prostředky výměnou za předem danou odměnu, která obvykle bývá 

v podobě produktu, případně služby, jejíž výrobu chce podnik financovat právě pomocí 

prostředků získaných z crowdfundingu. 

Equity-based crowdfunding – velkým rozdílem oproti předchozím typům crowdfundingu 

je, že přispěvatel (potencionální investor) se stává spolumajitelem budoucího 

podnikatelského záměru a participují na případném zisku společnosti.  

1.1.3 Projektové financování a netradiční struktury financování 

Projektové financování je pro účel této bakalářské práce vhodné také zmínit. Stojí však 

vně rozdělení financování, které bylo použito, nicméně určitým způsobem je možné je 

provázat. Tento typ financování využívá obvykle kombinace výše uvedených způsobů 

financování podnikatelských záměrů, a proto nestojí úplně na stejné úrovni jako ostatní 

položky této kapitoly. Je vhodné jej zařadit jako způsob, který odděluje financování 

projektu od stávajících aktivit investující společnosti. Což je i jeho hlavním účelem, 

tedy oddělením rizika projektu od mateřského podniku. Toto financování je závislé na 

průběhu projektu a je „ušito na míru“ a určeno pouze jemu. Splácení a čerpání případného 

úvěru se odvíjí od peněžních toků v rámci projektu. (Fotr, 2011) 

1.1.3.1 PPP (Public Private Partnership) – partnerství veřejného 

a soukromého sektoru  

Partnerství veřejného a soukromého sektoru je způsob financování, který umožňuje 

veřejné správě realizovat projekty pro veřejnou infrastrukturu, při kterých využívá zdroje 

a odborné znalosti sektoru privátního. V oblastech, kde veřejná infrastruktura zaostává, 

případně zastarává, a veřejný sektor není jak odborně, tak finančně schopen podchytit 

tento problém, jeví se jako ideální a efektivní řešení partnerství se soukromým sektorem. 

Pro tento typ obvykle komplexních projektů je velmi důležité před započetím definovat 
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odpovědnosti a rizika zainteresovaných stran. (About Public-Private Partnerships), 

(Tetřevová, 2006) 

1.1.3.2 BOOT (Built-Own-Operate-Transfer) 

Jedná se o netradiční přístup k projektovému financování, které může být použito jako 

forma výše zmíněného partnerství či forma podnikání mezi partnery v privátním sektoru. 

Tento přístup obvykle funguje na principu vstupu odborného partnera do projektu, kdy 

jej „postaví-vlastní-následně převede“ původnímu vlastníkovi. Může být také použita 

zkratka BOT (Built-Operate-Transfer) a různé podoby tohoto zdroje financování, kdy na 

sebe investiční partneři mohou přenášet různá rizika podle povahy projektu (např. DBOT 

Design-Built-Operate-Transfer, kdy partner vstupující do projektu zajišťuje i zpracování 

projektové dokumentace). (Fotr, 2011) 

1.1.3.3 SPV (special purpose vehicle) 

V rámci developerského projektu je možné říci, že projektové financování je zároveň 

financování hlavní činnosti podniku. Je ovšem dobré brát na zřetel, že i zde se dodržuje 

obvykle zásada oddělení financování pro různé projekty, které firma souběžně realizuje. 

Tento důvod vede i společnosti k zakládání takzvaných SPV (Special Purpouse Vehicle) 

neboli společnost zvláštního určení. Jedním důvodem pro tento způsob oddělení od hlavní 

společnosti je požadavek samotných investorů, ve velkém meřítku komerčních bank. 

SPV je totiž schopna oddělit jak právně, majetkové, tak účetně projekt od mateřské firmy 

a být na ní nezávislá. Při vypořádávání případné ztráty nebo krachu projektu je tento 

proces jednodušší a pro obě strany projektu méně rizikový. V praxi je pro tento účel 

v regionu České republiky zakládána některá z podob obchodní korporace, nejčastěji 

společnost s ručením omezeným. Díky časté zdlouhavosti založení společnosti, nebo 

dokonce jejímu přihlášení k plátcovství daně z přidané hodnoty, nabízí mnoho subjektů, 

obvykle právních společností, službu s již založenými společnostmi. V praxi tento postup 

funguje následovně. Společnost (obvykle právní) záměrně zakládá obchodní korporace, 

které jsou zapsané v obchodní rejstříku (někdy i přihlášené jako plátci DPH) a nemají 

žádnou ekonomickou minulost. Jsou tedy připravené k okamžité ekonomické činnosti 

a proces zakládání nové společnosti, který trvá mnoho dní, někdy až týdnů, je vyřešen 

velmi rychle. Stačí pouze převedení společnosti na budoucí majitele. (Výhody SPV 

společnosti u developerských projektů, © Copyright 2020) 
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1.1.3.4 Joint ventures 

Developerský projekt je vzhledem ke svojí velikosti, jak z pohledu finančních prostředků, 

materiálních prostředků, tak v neposlední řadě k časové náročnosti, velmi komplexní 

činnost. Právě proto je pro jednotlivce, případně malou společnost, velmi těžké ze všech 

stránek (obvykle především těch finančních) zaštítit všechny zdroje projektu. Dík tomu 

vznikají tzv. joint ventures neboli společné podniky více partnerů, ať již právnických, 

tak fyzických osob. Role těchto partnerů v rámci projektu se liší a každý z nich do 

projektu vstupuje s rozdílným očekáváním, ale stejným úmyslem, a to úmyslem zisku. 

Obvykle tedy dochází ke spojení samotného developera a finančního partnera, který do 

projektu přináší vlastní zdroje (soukromý kapitál) s cílem vyššího výnosu než u jiných 

příležitostí investic, zatímco developer tímto krokem zvyšuje bonitu, kterou se snaží 

získat větší objem investice od bankovních společností. Stěžejním úkolem a důležitým 

krokem tohoto spojení jsou smluvně ošetřené nároky každého z partnerů na výnosech, 

potažmo zisku, dále také jejich pravomocí a rovnosti v přístupu k informacím. Zde je 

potřeba brát v úvahu motivy jednání partnerů a jejich „zásluhy na práci“, developer má 

zpravidla větší podíl na zisku. Zato ale nese větší riziko, zatímco finanční partner obvykle 

požaduje a má zaručený předem daný výnos jeho finančního kapitálu. (Financování 

developerských projektů, [2008]) 

1.1.3.5 Forward funding 

Specifický typ financování projektů, převážně tedy developerských, je tzv. foward 

funding neboli struktura předběžného financování (v přeneseném významu může mít 

stejné prvky jako zálohové financování). Přistupuje se k této formě financování ve chvíli, 

pokud je developer již dohodnut s finálním investorem projektu na prodeji projektu 

v budoucnosti. (Financování developerských projektů, [2008]) „…avšak již ve fázi 

výstavby nemá dostatek vlastních zdrojů pro úhradu nákladů projektu, které není možné 

financovat bankovním úvěrem. Finanční investor pak, po uzavření smlouvy, poskytne 

projektové společnosti potřebné prostředky výměnou za právo kontrolovat zásadní 

transakce prováděné projektovou společností,…“ (Financování developerských projektů, 

[2008], s.56). 
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1.2 Kapitálová struktura firem 

Na kapitolu o financování velmi úzce navazuje to, jak se samotným financováním 

společnosti nakládáme. „Kapitál je suma zdrojů, ze kterých je financován majetek 

podniku“ (Šiman a Petera, 2010, s.56). Struktura kapitálu je pro podnik a jeho fungování 

velmi důležitá a její podobu nalezneme ve finančních plánech společnosti a v účetních 

výkazech (rozvaze). Tradiční rozdělení kapitálu uvažujeme na vlastní a cizí, můžeme také 

kapitál dělit podle jeho délky splatnosti na krátkodobý, (střednědobý) a dlouhodobý. 

V neposlední řadě jej dělíme na interní a externí, což je stěžejní pro tuto práci. Tento 

postup rozdělení kapitálu je však obvykle využíván v praxi interně pro zjištění ceny 

kapitálu. Ve finančních výkazech určených pro účetnictví, potažmo účetní uzávěrky, 

je užíváno rozdělení na cizí a vlastní kapitál a následně jeho splatnost. U tohoto rozdělení 

můžeme narazit na prolínání kapitálu, například vlastního a externího (externí kapitál 

v podobě rizikového vstupuje do firmy jako společník, tudíž v rámci rozvahy a účetních 

výkazů se chová jako kapitál vlastní). (Šiman a Petera, 2010) 

Velmi důležitým tématem ve spojení s kapitálovou strukturou je její optimalizace. Toto 

téma je velmi diskutované a existuje mnoho teorií popisujících, jakým způsobem lze 

nalézt a dojít k optimální kapitálové struktuře. Mezi hlavní patří Klasická teorie optimální 

kapitálové struktury, vycházející z „U“ křivky průměrných nákladů. Dalším je například 

teorie hierarchického pořádku. Všechny tyto teorie vznikly po dlouhých desetiletích 

výzkumů: „Dochází k závěru, že tyto analýzy potvrzují nutnost více-kriteriálního přístupu 

k volbě̌ kapitálové́ struktury: vedle minimalizace nákladů kapitálu je třeba respektovat 

zejména výši a strukturu majetku podniku, dynamiku jeho zisku aj. faktory“ (Valach, 

2008, s.102) 

Pro lepší rozhodování o optimální kapitálové struktuře jsou doporučena tzv. Zlatá 

bilanční pravidla (Zlaté bilanční pravidlo, zlaté pari pravidlo, zlaté pravidlo vyrovnání 

rizika, zlaté poměrové pravidlo). Tato pravidla obecně říkají, k jakým poměrům cizího 

a vlastního kapitálu dochází při různých determinantech. Dále také, který druh kapitálu 

by měl financovat různé typy majetku. Obrázek s tabulkou popisuje různé druhy 

financování vhodné pro různé účely, také pěkně znázorňuje provázanost mezi různými 

typy kapitálu (vlastní; cizí x interní; externí), jak bylo zmíněno výše v textu. (Šiman 

a Petera, 2010) 
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Tabulka č. 1: Přehled druhů kapitálu v podniku 

(Zdroj: Šiman a Petera, 2010, str. 64) 

Dlouhodobý kapitál – zdroj financování DLM a trvale vázaného v 

OM 

Krátkodobý kapitál – 

zdroj financování 

OM 

vlastní cizí cizí 

interní externí externí externí 

nerozdělený zisk rizikový kapitál BÚ investiční dodavatelský úvěr 

odpisy dlouhodobého 

majetku 
dotace BÚ hypoteční 

závazky k 

zaměstnancům 

 vklady leasing závazky ke státu 

  splátkový prodej BÚ krátkodobý 

  rezervy krátkodobé výpomoci 

  tichý společník faktoring 

1.3 Rizika investice 

Riziko dnes můžeme chápat z mnoha úhlů pohledu, stále však převládá pohled na 

negativní stránku a dopad rizik. Kdy chápeme riziko jako: „možnost (pravděpodobnost) 

vzniku ztráty; možnost výskytu událostí, které zabrání či ohrozí dosažení cílů jednotlivce 

či organizace; nebezpečí (pravděpodobnost) negativních odchylek od stanovených úrovní 

cílů jednotlivce či organizace“ (Fotr a Hnilica, 2014, s.17). Tato definice rizika je velmi 

zaměřená na negativní stránku a působení rizika, přičemž takovým rizikům říkáme čistá 

rizika (pure risk). V podnikatelské praxi je ovšem vhodné označovat rizika jako 

podnikatelská (business risk), jejichž dopad není pouze negativní, ale může být 

i pozitivní. Což tkví ve variabilitě budoucích výsledků a možných odchylek od nich 

(v pozitivním i negativním směru). (Fotr a Hnilica, 2014) 

Důležité je také zohlednit rizika obou stran externího financování, která se mohou 

shodovat, ale v některých případech i lišit. Je potřeba brát v úvahu rizika z pohledu 

investora, který je bude posuzovat především podle návratnosti svojí investice 

v požadované výši a dle velikosti podstupovaného rizika. Zatímco samotný developer 

bude rizika zohledňovat mnohem více a ve větší velikosti, i jemu v konečném důsledku 

půjde o návratnost investice a kladný hospodářský výsledek. Díky tomu bude 
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zohledňovat svá rizika a snažit se je minimalizovat a předcházet jim. (Šiman a Petera, 

2010) 

1.3.1 Druhy rizik 

Následují podkapitola se snaží popsat a rozdělit rizika, která se týkají především projektů 

a jejich průběhu. Snaží se brát také ohled na stavební a developerské projekty. 

1.3.1.1 Technicko-technologická rizika 

Technicko-technologické riziko se obvykle spojuje s vědecko-technickým vývojem, 

který může skončit neúspěchem. Případně o nich můžeme uvažovat, pokud konkurence 

inovuje svůj produkt a náš produkt v tomto případě morálně zastarává a stane se tak 

nekonkurenceschopným. V případě developerského projektu je možné toto riziko vnímat 

tehdy, pokud by například povolení a samotná výstavba trvala nadstandardně dlouhý čas 

a v jejím průběhu by došlo k zastaraní zvolených stavební procesů. (Fotr, 2014) 

1.3.1.2 Výrobní rizika 

V případě výrobního rizika bereme v potaz hlavně rizika, která přichází z oblasti 

výrobních zdrojů a jejich nedostatku, případně vlivu na celý proces výroby. Velmi častým 

zdrojem výrobních rizik můžou být nedostatky na straně dodavatelů, takzvaná 

dodavatelská rizika (jejich dodávky jsou ve špatné kvalitě, případně je jejich termín 

dodání nesplněn a není možné pokračovat ve vlastní výrobě). (Fotr, 2014)  

V rámci developerského projektu je přikládána tomuto riziku velká důležitost. V mnoha 

případech totiž právě nekvalitní či opožděné dodávky od externích dodavatelů, někdy 

i vlastních zaměstnanců, vedou ke zpoždění či zastavení celého projektu. Toto zpoždění 

(zastavení) vede k prodloužení celého projektu, což se v důsledku může promítnout 

i v hospodářském výsledku a konečné ceně externího financování. 

1.3.1.3 Ekonomická rizika 

V rámci ekonomického rizika uvažujeme hlavně o nákladových položkách celého 

projektu, které se v důsledku promítají do konečného hospodářského výsledku. Mezi 

signifikantní položky ekonomických rizik patří zejména vývoj cen energií, materiálů, 

surovin nebo dodavatelských služeb, které se vzhledem k dlouhodobosti stavebních 
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projektů mohou v průběhu času měnit a způsobovat tedy negativní dopady na předběžné 

rozpočty. (Fotr, 2014) 

1.3.1.4 Tržní rizika 

Tržní rizika jsou jednou z nejdůležitějších skupin rizik, která v podnikatelském prostředí 

musíme brát v potaz. Tato rizika se týkají především úspěchu produktu na trhu a jeho 

prodejní a cenové politice, která je úzce vázána na konkurenci. Konkurenční prostředí je 

zdrojem velmi mnoha rizik, které mohou ovlivnit prosperitu projektu a firmy jako takové. 

Jde především o cenovou politiku konkurence, preference spotřebitelů a následný dopad 

na poptávku, která se zvláště u nemovitostí vcelku dynamicky mění a je potřeba nad ní 

uvažovat v dlouhodobém horizontu. (Fotr, 2014) 

1.3.1.5 Finanční rizika 

Finanční rizika můžeme považovat za stěžejní. Jsou to rizika, která mají především 

souvislost s financováním projektů a společností. Jedná se o rizika vlastního či cizího 

kapitálu, jejich schopnost je získat a dostát závazkům na jejich zaplacení. Dále také 

pohyblivost úrokových sazeb a inflace, která je vzhledem k obvyklé době trvání 

developerského projektu významnou položkou ceny finančních zdrojů. (Fotr, 2014) 

1.3.1.6 Kreditní rizika 

Kreditní riziko je spojeno především s: „nebezpečím platební neschopnosti či nevůli 

zákazníků a odběratelů (obecně jde o nebezpečí, že smluvní strana nedostojí svému 

závazku splatit úvěr, uhradit fakturu aj.)“ (Fotr, 2014, s. 22). 

1.3.1.7 Legislativní rizika 

Legislativní rizika, jak je již z názvu patrné, jsou spojeny především s legislativními 

změnami a vývojem způsobeným politikou státu a jeho zákonodárců, vlády a různých 

úředních institucí. Jedná se o změny zákonů regulující tržní prostředí a daně. „Důležitou 

složkou tohoto rizika může být nedostatečná ochrana duševního vlastnictví (patenty, 

obchodní známky, autorská práva).“ (Fotr, 2014, s. 22) 
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1.3.1.8 Politická rizika 

Rizika tohoto typu jsou především spojená s podnikáním v krajinách s nestabilním 

politickým režimem a jedná se o rizika taková, která souvisí s politickým převratem, 

občanskými nepokoji případně válkami či teroristickými útoky. (Fotr, 2014) 

1.3.1.9 Environmentální rizika 

Jedná se obvykle o rizika související s náklady na odstranění závad, které byly způsobeny 

na životním prostředí. Případně náklady, které musí být vynaloženy na procesy a normy, 

které jsou určeny pro ochranu životního prostředí a použití obnovitelných zdrojů. (Fotr, 

2014) Což je dnes velmi populární a probírané téma, které rezonuje téměř každým 

odvětvím. 

1.3.1.10 Rizika s lidským činitelem 

U rizik s lidským činitelem jde především o kompetence a jednání všech zúčastněných 

osob v rámci projektu. Rizikem s lidským faktorem a s největší vahou pro projekt jsou 

rizika míry zkušeností a schopností managementu projektu, která mohou být pro úspěch, 

případně neúspěch projektu, klíčová. S tímto rizikem jde ruku v ruce riziko ztráty 

schopných zaměstnanců, specialistů, případně odborové stávky atp. (Fotr, 2014) 

1.3.1.11 Riziko zásahu vyšší moci 

Riziko zásahu vyšší moci je obvykle spojeno s haváriemi, které nemají faktor lidského 

činitele. Jejich příčinou může být např. živelná pohroma, zemětřesení, záplavy apod. 

V rámci geografického umístění ČR můžeme uvažovat záplavy, vichřice, případně škody 

způsobené mrazem a sněhem. Aktuálně neopomenutelné riziko je v poslední době riziko 

teroristických útoků. (Fotr, 2014) 

1.3.2 Matice hodnocení rizik 

Podstata posuzovaní rizik za pomoci matice spočívá v zohlednění dvou hledisek, a to 

ohodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika a intenzity negativního dopadu rizika na 

projekt. Matice používá pro hodnocení rizik nejčastěji dva přístupy, a to kvalitativní 

hodnocení, které posuzuje rizika slovně a graficky. Závěry ani posouzení se nespecifikuje 

v číselné formě. Dalším přístupem je semikvantitativní hodnocení, které používá číselné 

hodnoty pro vyjádření významnosti rizik za pomoci matice. (Fotr, 2014) 
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Tabulka č. 2: Příklad matice zpracované za pomoci kvalitativního hodnocení 

(Zdroj: Fotr, 2014) 

Ohodnocení 

pravděpodobnosti 

Ohodnocení intenzity negativních dopadů 

VM M S V VV 

VV      

V      

S      

M      

VM      

 

Slovní popis rizik: 

VM – velmi malá pravděpodobnost/intenzita; M – malá pravděpodobnost/intenzita; 

S – střední pravděpodobnost/intenzita; V – velká pravděpodobnost/intenzita; VV – velmi 

velká pravděpodobnost/intenzita 

1.4 Realitní development 

Realitní development můžeme považovat za mnohostranný druh podnikání, který se 

zabývá především aktivitami spojenými s nákupem, výstavbou a prodejem nemovitých 

věcí. Tyto aktivity jsou velmi široké od pouhého nakupování a zhodnocování pozemků, 

přes renovace nemovitostí, až po výstavbu těch nových. Mohli bychom však definovat 

pět základních typů produktů (projektů), kterým se developerská činnost věnuje. (Pierse 

a Frej, 2003) 

1.4.1 Druhy developerské činnosti 

Následující kapitola se snaží o komplexní zachycení všech činností a druhů developerské 

činnosti, které za ni můžeme považovat. 
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1.4.1.1 Developerská činnost spojená s pozemky, jejich úpravou, pronájmem 

a prodejem (land development) 

Podstatou land developmentu je přeměna takzvané „surové“ půdy na půdu stavení. Mezi 

hlavní činnosti patří vytvoření infrastruktury dané lokality, pod čímž můžeme chápat tzv. 

zasíťování pozemku přípojkami vody, elektřiny, plynu, kanalizace a v neposlední řadě 

vytvoření přístupových cest. (Pierse a Frej, 2003) 

1.4.1.2 Výstavba rezidentního bydlení (residential development) 

Hlavní činností rezidentního developmentu je výstavba obytných nemovitostí a jejich 

následný pronájem nebo prodej. Zde je také velká škála typů projektů, od bytových domů 

po projekty výstavby rodinných domů až po jednotky různých typů obytných 

nemovitostí. Samozřejmě zde dochází, především u bytových domů, ke kombinaci 

s ostatními typy developerských činností, především v atraktivních lokalitách (centrech 

měst). (Pierse a Frej, 2003) 

1.4.1.3 Výstavba a správa kancelářských objektů (office development) 

Jak je již z názvu jednoznačné, tento druh developerské činnosti se vztahuje především 

na výstavbu a následný pronájem a provoz kancelářských prostor. (Pierse a Frej, 2003) 

1.4.1.4 Výstavba a správa průmyslových projektů (industrial development) 

Průmyslovými projekty se myslí především sklady, logistická centra a výrobní haly. 

Velmi populární jsou dnes také prostory určené pro podnikání bez předchozího určení 

účelu, které se nachází někde mezi kancelářemi a výrobními halami (flex space). Dnešním 

trendem je také sdružovat tyto objekty do velkých developerských projektů, které jsou 

i na našem českém trhu nazývány jako business parky. Tyto oblasti o velké ploše sdružují 

všechny různé typy podnikatelských budov a developeři se zabývají buď rozprodejem 

připravené půdy pro tyto účely, nebo výstavbou a prodejem (příp. pronájmem) těchto 

budov. (Pierse a Frej, 2003) 

1.4.1.5 Výstavba a správa komerčních prostor (retail development) 

Developerská činnost v oblasti komerčních prostor poskytuje velmi široké pole 

působnosti od malých jednotek samostatných obchodů až po velká nákupní střediska. 

V dnešní době více něž kdy jindy je tento druh realitního developmentu velmi rizikový 
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a je ohrožen internetovou komercí. Oproti jiným prostorám zde mnohem více záleží na 

výběru správné lokality. (Pierse a Frej, 2003) 

Každý z těchto typů developerské činnosti nese určité specifické odlišnosti. Hlavní náplň 

činnosti se však nemění a v mnoha případech se různé typy v projektech prolínají 

a kombinují. Za typický příklad můžeme označit velmi častou výstavbu rezidentního 

bytového objektu, v jehož přízemních patrech se vyskytují komerční a kancelářské 

prostory. (Pierse a Frej, 2003) 

1.4.2 Developer 

Developerem se v kontextu této práce chápe obvykle fyzická osoba, která zaštiťuje a vede 

celý developerský projekt. Jeho hlavním úkolem je koordinovat všechny aktivity, které 

se developerského projektu týkají, tedy od návrhů na papíře, přes následnou výstavbu, až 

po pronájem, případně prodej samotného výsledku projektu.  Developer musí být velmi 

detailně orientovaný na výsledek. Také by měl být velmi dobrý manažer, který je schopen 

uřídit přesně a včas mnoho kroků projektu. Jeho hlavním úkolem a náplní práce je správně 

a v termínu komunikovat se všemi dodavateli, úřady a všemi zainteresovanými stranami, 

které jsou součástí projektu. V konečném důsledku by měl vždy zohlednit svůj zisk 

a spokojenost budoucího, případně již aktuálního zákazníka. Developer zaštiťuje také 

finanční stránku celého projektu. Již od prvotního financování, přes udržitelné cash-flow 

a tvoření rezerv, které jsou při míře rizika a vysoké pravděpodobnosti výskytu 

minimálních časových prodlev nesmírně důležité, až po následný prodej projektu za 

ziskovou cenu. (Pierse a Frej, 2003) 

1.4.3 Developerský projekt 

Developerský projekt je, i přes svá specifika, investičním projektem a prochází tedy 

shodně několika fázemi, u kterých je nutno dodržet pořadí a splnit jejich požadavky, 

aby mohl být projekt úspěšně dokončen a dosáhl tak požadovaného hospodářského 

výsledku. I přesto má však svá specifika. 

1.4.3.1 Předinvestiční fáze 

Hlavní podstatou předinvestiční fáze projektu je komplexní analýza budoucího projektu, 

která je schopna s určitou pravděpodobností dopředu odhalit chyby a nedostatky projektu, 

které by vedly k jeho neúspěchu. Tím je možné o realizaci projektu rozhodnout ještě před 
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jeho započetím a případnou ztrátou vložených prostředků do nekvalitního projektu. 

Předinvestiční fáze se především zaobírá studií proveditelnosti projektu, analýzou trhu 

a finančně ekonomických aspektů projektu. (Fotr, 2011) 

1.4.3.2 Investiční fáze 

Stěžejní fáze celého projektu, ve které se naplňuje účel a probíhá výstavba. Tuto fázi 

bychom mohli rozdělit do dvou etap, a to do fáze projekční a fáze realizační. Výhodou 

první etapy projekční fáze je možnost ještě při shledání chyb projekt zastavit 

s diametrálně menšími ztrátami než v etapě druhé, kdy již dochází k realizaci a samotné 

výstavbě projektu. Fáze je ukončena dokončením všech stavebních a pomocných prací 

a předáním projektu do provozu. (Fotr, 2011) 

1.4.3.3 Provozní fáze 

Provozní fáze se již váže k plnému užívání projektu a nesouvisí pouze s jeho provozem, 

ale také s údržbou a renovací projektu (facility management). (Fotr, 2011) V případě 

developerského projektu, který má za cíl pouze nemovitost prodat a dále ji neprovozovat 

tato fáze odpadá, případně je provozována pouze na základě zákona o ochraně 

spotřebitele a zákonné záruční doby. 

1.4.3.4 Ukončení provozu a likvidace 

Poslední projektová fáze, v níž dochází k likvidaci projektu a jeho majetku, s sebou nese 

jak příjmy, tak náklady. Příjmy můžeme uvažovat v rovině prodeje majetku, náklady 

naopak mohou vzniknout v případech, kdy je potřeba určitou část majetku demolovat 

nebo například ekologicky zlikvidovat. Dále můžou náklady vzniknout úpravou lokality 

po skončení projektu. „Rozdíl příjmů a výdajů z likvidace projektu (včetně respektování 

případných daňových dopadů) představuje tzv. likvidační hodnotu projektu. Tato hodnota 

tvoří součást peněžního toku projektu…“ (Fotr, 2011, s. 24). 

1.4.4 Specifika financování developerské činnosti 

K financování developerského projektu bychom mohli přistupovat jako ke klasickému 

projektovému financování, které má však jako každé podnikatelské odvětví svá specifika 

a požadavky v závislosti na prováděné činnosti. U realitních (developerských) projektů 

je důležité vzít v potaz to, co je opravdu developerský projekt. Panuje dnes totiž mylná 

představa, že spekulace s byty (jejich přeprodávání, případě prodej již hotových 
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nemovitostí) by snad měla být developerská činnost. Developerský projekt je však 

realizace celého procesu. Od počátečního impulsu k projektu, až po jeho prodej či 

pronájem koncovému investorovi (zákazníkovi). (Financování developerských projektů, 

[2008]) 

V samotném projektu se vyskytuje mnoho zainteresovaných subjektů a developer 

všechny tyto účastníky propojuje a celý projekt realizuje po stránce managementu. 

Důležitý je také fakt, že developer obvykle nemá v úmyslu projekt vlastnit, ale jeho 

základním úmyslem je prodej a zisk z projektu. Schéma se záměry s primárními 

zúčastněnými stranami projektu naleznete níže. (Financování developerských projektů, 

[2008]) 

 

Obrázek č. 1: Schéma developerského projektu 

(Zdroj: Financování developerských projektů, [2008]) 

Financování developerských projektů je také specifické v tom, kdo je hlavním investorem 

projektu. Obvykle jím totiž samotný developer není a realizuje jej spolu se soukromými 

investory, případně bankovními institucemi. Velmi časté je, že developer je brán jako 

odborný průvodce celým projektem, za což si bere náležitou odměnu ze zisku. Důležité 

je také zamyslet se nad průběhem financování a samotným cashflow nemovitostního 

projektu. (Financování developerských projektů, [2008]) 
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2. Charakteristika řešeného developerského projektu 

Developerský projekt, který je předmětem této práce, je výstavba rezidentního bydlení 

v okolí města Brna, konkrétně obci Sokolnice, která katastrálně sousedí s městem Brnem 

(přesněji je městskou částí Brno-Tuřany). Projekt se bude zabývat výstavbou rodinných 

domů na ploše o celkové výměře 6,67 ha. Avšak samotný projekt bude zabírat pouze část 

této plochy, která je označena ve výkresu územního plánu jako Z4. Projekt bude 

zaštiťovat celou projektovou i stavební část výstavby RD spolu s vytvořením připojení 

k obecním sítí a dle podmínek územního plánu také plochu pro občanskou vybavenost 

a dopravu. Součástí podmínek územního plánu je také vypracovaní samostatné územní 

studie pouze pro projekt ve vymezené oblasti katastrálního území Sokolnice. 

 

Obrázek č. 2: Územní plán Sokolnice, výřez z výkresu základního členění území 

(Zdroj: územní plán Sokolnice) 

Projekt se bude zabývat výstavbou rodinných domů. Dle plánu je v lokalitě navrhována 

výstavba osmi dvojdomů a dvou samostatně stojících domů. Nákres výstavby je uveden 

níže. Celý projekt je podmíněn ze strany ÚP zpracovat územní studii, jejíž součástí musí 

být z celkové rozlohy projektu vymezena plocha 8 % na občanskou vybavenost a 3 % na 

veřejné prostranství. Dále také každá bytová jednotka musí mít vymezenou plochu pro 
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garáž a v neposlední řadě musí mít pozemek pro umístění RD domu minimální rozlohu 

500 m2. (Územní plán sokolnice, 2019) 

 

Obrázek č. 3: Schéma katastrální situace developerského projektu 

(Zdroj: Mimoto s.r.o.) 

 

Obrázek č. 4: Vizualizace rodinných domů 

(Zdroj: Servitium s.r.o.) 



 35 

 

Obrázek č. 5: Vizualizace rodinných domů č.2 

(Zdroj: Servitium s.r.o.) 

2.1 Situace na stavebním a realitním trhu v dané lokalitě 

Stavební trh se v roce 2020 i přes nepříznivou situaci nepropadl o velká čísla. Podle dosud 

dostupných dat všech tří kvartálů roku 2020 se na trhu očekává spíše stagnace a celý trh 

by se měl propadnout maximálně zhruba o 2,6 %. Je tedy zřetelné, že rok 2020 se na 

stavebním trhu podepsal zatím neurčitě, spíš lehce negativně. Investoři a stavební firmy 

neradi predikují, co bude, a spíše vyčkávají na situaci, která nastane v roce 2021. A to 

především proto, že velká část firem na stavebním trhu má své zakázky uzavřeny na delší 

dobu dopředu. Tudíž některé „před-covidové“ zakázky stále běží bez výrazných změn. 

(Stavební společnosti očekávají v roce 2021 propad trhu o 1,8 %, © 1997-2021) 

Realitní trh byl na rozdíl od trhu stavebního ovlivněn celosvětovou pandemií velmi 

výrazně. Stejně tak i situace v celé České republice. Díky pandemii došlo v České 

republice k mnoha právním úpravám i tržním změnám. Velkou změnou, a z pohledu 

nákupu nemovitostí zásadní, bylo zrušení daně z nabytí nemovitosti, která vedla 

k úspoře peněz v „kapse“ klientů kupujících nemovitosti. Pro stát to znamená naopak 

ztrátu ve státních příjmech. Nejen tento fakt, ale i to, že úroky hypotečních úvěrů se 

pohybovaly pod 2 % (někdy dokonce pod 1,5 %), tak podpořil nákup nových nemovitostí 

a rekordní celkový počet sjednaných hypoték. I přes predikce a realistické úvahy, 
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které s příchodem koronavirové krize počítaly s ochlazením, na realitním trhu ceny 

nemovitostí rostly a podle posledních dat Eurostatu se meziročně zvýšily o 7,7 %. (Rok 

2020 je rekordní v počtu hypoték, © 2020) 

K faktu, že v roce 2020 byl v historii České republiky rekordní objem hypotečních 

úvěrů, velmi nahrává skutečnost, že růst cenové hladiny realitního trhu, a z něj 

vyplývající vyšší cena nemovitostí, si žádala na straně klientů i o vyšší objemy 

hypotečních úvěrů. Velmi se také měnilo díky probíhající pandemii onemocnění COVID-

19 chování zákazníků, lépe řečeno jejich preference nákupu nemovitostí. S ohledem na 

velký podíl práce z domova (home-office) mnoho koncových zákazníku vyhledávalo 

spíše rodinné domy v příměstských oblastech, které se taky díky této skutečnosti staly 

velkou hrozbou a konkurencí městských bytů o dispozicích 3+kk a 4+kk v cenové hladině 

okolo 13 mil. Kč bez DPH. Především toto ovlivnilo potřebu mít soukromí a k dispozici 

větší prostor jak v domě samotném, tak okolo něj (např. v zahradě). Tuto očividnou 

výhodu v rámci probíhající pandemie ovšem stále velmi ovlivňuje horší dostupnost sídel 

v okolí větších měst. Dále také občanská vybavenost příměstských lokalit bývá bohužel 

díky důvodu blízkosti města omezená. (Kdo vydělal, kdo prodělal aneb realitní trh 2020–

2021 (online přenos), 2021)  

V návaznosti na celospolečenskou situaci je také potřeba zmínit postavení celkových 

makroekonomických ukazatelů a jejich trendů, které se mohou v nákupu a ceně 

nemovitostí také velmi důrazně promítnout. Rada ČNB v predikcích ze svého zasedání 

6.5.2021 velmi opatrně zmiňuje své odhady a zmírňuje optimismus, který predikovala na 

začátku roku 2021. Tato obava vede především k zvýšení odhadu inflace, která bude 

způsobena velkým nárůstem cen. Ty budou zapříčiněny, jak pozvolným uvolňováním 

především sektoru služeb od protiepidemických opatření, tak zvýšením ceny ropy 

a pohonných hmot. Dále se také velká část trhu potýká s výpadky dodávek, z důvodu 

celosvětového nedostatku některých surovin a komponent (především čipů), což opět 

vede k růstu cen v sektoru spotřebních produktů, ve kterém z důvodů pandemie a práce 

z domova vznikla vysoká poptávka. Všechny tyto faktory budou mít v důsledku vliv na 

celý trh, zpomalení jeho růstu a v konečném důsledku zvýšení inflace. Která bude mít 

v důsledku vliv na celý finanční trh a jeho chování. ČNB predikuje v roce 2021 zvýšení 

inflace a nedodržení inflačního cíle 2% o více jak jeden procentní bod. (Prognóza ČNB 

– jaro 2021, © ČNB 2021) 
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Konkurence v developerské činnosti v oblasti Brna a okolí je v posledních letech velmi 

vysoká. Vzhledem k lukrativnosti nemovitostí, které hned za Prahou vedou ve své vysoké 

ceně, v porovnání s ostatními regiony v České republice, je i tento trh velmi vyhledávaný 

pro mnoho investorů a nahrává tedy pro vznik nové konkurence. Lokálně existuje mnoho 

malých i velkých společností, které se věnuji výstavbě a realizaci developerských 

projektů, případně vstupují do určitých fází tohoto projektu (např. architekti, realitní 

kanceláře). Tito konkurenti se liší hlavně zaměřením na určité typy projektu (rezidenční 

bydlení, inženýrské stavby, logistická centra, bytová výstavba, výstavba rodinných 

domů). Za ty významné společnosti v této oblasti můžeme považovat 

např. Avrioreal s.r.o.; Vašstav s.r.o.; Komfort, a.s.; Imos Brno a.s.; RKM development 

s.r.o. 

2.2 Územní plán lokality 

Lokalita Sokolnic má zpracovaný územním plán, který je dostupný na webových 

stránkách obce. Tento územní plán velmi podrobně uvádí urbanistickou koncepci obce 

a lokality, kde se obec může rozvíjet. Stěžejním tématem koncepce je blízká a jednoduchá 

dostupnost do města Brna, s nímž obec Sokolnice katastrálně sousedí a v neposlední řadě 

se nachází v okrese Brno-venkov. Projekt navrhovaný v této bakalářské práci je 

realizován v rámci zastavitelné plochy určené v rámci územního plánu k bydlení 

v rodinných domech. Plocha je územním plánem označena jako Z4 a nachází se na 

severozápadní straně obce, kde je v současnosti orná půda. Velikost plochy je 6,67 ha, 

projekt však má v plánu zabírat pouze její část o rozloze cca 1,2 ha. (Územní plán 

sokolnice, 2019) 

2.3 Rozpočet projektu 

Níže je naznačený zjednodušený rozpočet pro celý projekt, v návaznosti na jednotlivé 

rodinné domy. Díky tomuto zjednodušenému rozpočtu vznikly i fiktivní nabídky pro 

poskytnutí úvěru od různých bank. Komplexní rozpočet pro všechny domy projektu 

a jeho sumarizace je k nahlédnutí uvedena v příloze bakalářské práce. Tento rozpočet je 

tvořen jako předběžný a není určeno, ke kterému financování bude přiřazen, proto v něm 

neexistuje velká položka, a to cena zapůjčených, případně vlastních peněz. Tato 

skutečnost bude řešena následně v práci při porovnávání nákladovosti různých typů 

externího financování a rozpočet bude upravován podle skutečností a požadavků na různé 
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druhy financování. Díky této skutečnosti se zdá zisk v poměru k nákladové částce velmi 

vysoký, to však bude v další části změněno korekcí nákladových úroků, nebo můžeme 

také říct cenou peněz, za období jejích zapůjčení. Rozpočet byl tvořen pod odborným 

vedením pana Ing. Antonína Malce. 

Velmi důležitými položkami rozpočtu jsou náklady na samotnou výstavbu a stavební 

dozor projektu. Toto jsou položky, které byly konzultovány s odborníkem z praxe a jejich 

cena je dána na základě jeho zkušeností a znalostí. Samotné náklady na výstavbu jsou 

natolik komplexní disciplínou, která je závislá na mnoha faktorech, že byly uvedeny jako 

jedna položka. Jejich vyčíslení je uvedeno v příloze. Ceny jednotlivých domů se liší 

především díky rozdílné rozloze pozemku, na kterém stojí. Stěžejní jsou ovšem pro práci 

zejména celkové sumy nákladů a očekávaných výnosů. Označení domů je tvořeno podle 

územního plánu. 

Tabulka č. 3: Zjednodušený rozpočet projektu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Malec, 2021) 

2.3.1 Cena pozemku a nemovitostí 

Cena pozemku je velmi komplexní a závislá na mnoha faktorech. Základním faktorem 

ceny pozemku je bezesporu vhodnost použití pro stavební účely (pozemek musí být 

v územním plánu zapsán jako stavební parcela). Po splnění tohoto základního požadavku 

je potřeba nahlédnout na dva velmi důležité vlivy, a to jeho polohu a takzvané zasíťování 

(tedy dostupnost a možnost napojení na veřejnou síť elektřiny, vody, plynu, kanalizace 

typ RD označení RD

výměra 

pozemku 

(m2)

výměra 

podlahové 

plochy (m2)

koncová cena RD 

včetně provize a DPH DPH cena bez DPH

celkové náklady na 

výstavbu

RD I. RD1 503 203 13 990 000,00 Kč       1 824 782,61 Kč       12 165 217,39 Kč         9 956 173,93 Kč                

RD I. RD2 511 203 13 990 000,00 Kč       1 824 782,61 Kč       12 165 217,39 Kč         10 001 551,91 Kč             

RD I. RD3 521 203 13 990 000,00 Kč       1 824 782,61 Kč       12 165 217,39 Kč         10 058 274,39 Kč             

RD I. RD4 572 203 13 990 000,00 Kč       1 824 782,61 Kč       12 165 217,39 Kč         10 347 559,02 Kč             

RD I. RD5 508 203 13 990 000,00 Kč       1 824 782,61 Kč       12 165 217,39 Kč         9 984 535,17 Kč                

RD I. RD6 511 203 13 990 000,00 Kč       1 824 782,61 Kč       12 165 217,39 Kč         10 001 551,91 Kč             

RD I. RD7 515 203 13 990 000,00 Kč       1 824 782,61 Kč       12 165 217,39 Kč         10 024 240,90 Kč             

RD I. RD8 519 203 13 990 000,00 Kč       1 824 782,61 Kč       12 165 217,39 Kč         10 046 929,89 Kč             

RD I. RD9 522 203 13 990 000,00 Kč       1 824 782,61 Kč       12 165 217,39 Kč         10 063 946,64 Kč             

RD I. RD10 526 203 13 990 000,00 Kč       1 824 782,61 Kč       12 165 217,39 Kč         10 086 635,63 Kč             

RD II. RD11 545 210 14 490 000,00 Kč       1 890 000,00 Kč       12 600 000,00 Kč         10 499 408,34 Kč             

RD II. RD12 562 210 14 490 000,00 Kč       1 890 000,00 Kč       12 600 000,00 Kč         10 595 836,55 Kč             

RD I. RD13 519 203 13 990 000,00 Kč       1 824 782,61 Kč       12 165 217,39 Kč         10 046 929,89 Kč             

RD I. RD14 518 203 13 990 000,00 Kč       1 824 782,61 Kč       12 165 217,39 Kč         10 041 257,65 Kč             

RD I. RD15 517 203 13 990 000,00 Kč       1 824 782,61 Kč       12 165 217,39 Kč         10 035 585,40 Kč             

RD I. RD16 516 203 13 990 000,00 Kč       1 824 782,61 Kč       12 165 217,39 Kč         10 029 913,15 Kč             

RD I. RD17 515 203 13 990 000,00 Kč       1 824 782,61 Kč       12 165 217,39 Kč         10 024 240,90 Kč             

RD I. RD18 514 203 13 990 000,00 Kč       1 824 782,61 Kč       12 165 217,39 Kč         10 018 568,66 Kč             

SUMA 9414 3668 252 820 000,00 Kč    32 976 521,74 Kč    219 843 478,26 Kč      181 863 139,94 Kč          
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atd.). Poloha a orientace pozemku hraje především roli například v tom, jakým světovým 

směrem je pozemek orientován (velmi žádané jsou ty na jih) a také jeho velikost. Pokud 

investor uvažuje např. o stavbě jednoho rodinného domu, pak jistě nebude pozemek 

o výměře 10 000 m2 v jeho preferencích. Na tuto všeobecnou polohu a velikost navazuje 

místní umístění pozemku, a to především občanská vybavenost obce, ve které se pozemek 

nachází. Pod tímto termínem je důležité počítat s faktory, jako jsou blízkost obchodů, 

kulturní vyžití, dětská hřiště, školy, lékaři a v neposlední řadě blízkost úřadů a mnoho 

dalších služeb, které ulehčují budoucím obyvatelům jejich bydlení. U zasíťování se zase 

posuzuje jeho přítomnost na pozemku nebo jeho vzdálenost od něj. Nejvyšší vliv na 

zvýšení ceny pozemku bude mít samozřejmě přítomnost sítí na již stávajícím pozemku 

a druhá, velmi nákladná a častá situace, je přítomnost sítí na hranicích pozemku, kde je 

potřeba vytvořit pouze přípojku a rozvést sítě po samotném pozemku. Pozemek naopak 

ztrácí na hodnotě v případě, kdy se veřejné sítě nachází daleko a nový majitel by tedy 

musel značně investovat do jejich přivedení na pozemek. Dalšími faktory, které ovlivňují 

cenu pozemku, jsou jeho majetkoprávní stav, fyzický stav (např. pokud by byla půda 

podmáčena a byly potřeba dodatečná sanace), přístupová cesta k pozemku (její stav 

a právní statut), blízkost vodních děl a řek (záplavové oblasti), blízkost rušivých 

elementů, jako jsou průmyslové oblasti, rušné silnice a dálnice. Všechny tyto faktory do 

určité míry ovlivňují cenu pozemku, a proto je velmi těžké obecně stanovit průměrnou 

cenu pozemku. (Babková, © 2013–2021)  

Tabulka č. 4: Ukázkové příklady cen pozemků v okrese Brno-město 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Sreality.cz, 2021) 

Obec Cena za 1 m2 Celková výměra   Cena celého 

pozemku 

Sokolnice 4 420,73 Kč/m2 328 m2 1 450 000 Kč 

Bílovice n. Svitavou 9 000 Kč/m2 1 611 m2 14 499 000 Kč 

Drásov 4 000 Kč/m2 1088 m2 4 352 000 Kč 

Javůrek 4 535,40 Kč/m2 904 m2 4 100 000 Kč 

Moravany 8 935 Kč/m2 1 785 m2 15 948 975 Kč 

Moutnice 6 166 Kč/m2 600 m2 3 700 000 Kč 

Kobylnice 9 085,22 Kč/m2 564 m2 5 124 064 Kč 

Babice n. Svitavou 6 026, 57 Kč/m2 828 m2 4 990 000 Kč 

Kanice 4 144,19  1928 m2 7 990 000 Kč 
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Cesta ke správnému určení celkové ceny nemovitosti je velmi komplexní záležitost. 

V její ceně figuruje mnoho faktorů, především lokalita, umístění v zástavbě, velikost 

a vybavenost apod. Důležitý vliv má také aktuální poptávka a stav realitního trhu, který je 

rozebrán v předchozí kapitole. Existuje mnoho postupů, jakým jsou nemovitosti 

oceňovány. Velmi častým způsobem je určení ceny na základě předchozích prodejů 

v lokalitě. Tento způsob je velmi efektivní a využívají jej jak realitní kanceláře, 

poradenské společnosti, tak přední české srovnávače cen nemovitostí. Podle analýzy 

předních společností Trigema, Skanska a Central Group se byty mimo region hlavního 

města Prahy prodávaly v posledním kvartálu za 65 572 Kč/m2. Podle aktuální ceny 

srovnávače flatzone.cz (k 29. 4. 2021) se cena přímo v lokalitě Brno-venkov pohybovala 

na úrovni 72 669 Kč/m2 u rezidenčních nemovitostí. (FlatZone: Komplexní zóna 

nemovitostního trhu) (Zájem o nové byty byl na konci loňska v Praze rekordní, 2021) 

2.4 Problematika DPH rezidentní výstavby 

V případě výstavby rodinných domů je také potřeba brát v úvahu úpravu daňového řádu 

pro tuto problematiku ve vztahu k dani z přidané hodnoty. Je totiž nutné rozlišit cenu 

podle podlahové plochy rodinného domu případně podlahovou plochu bytové jednotky. 

Zde musí developer podle zákonem daných výměr posoudit, zda jde o sociální bydlení či 

nikoliv. Na základě tohoto rozhodnutí a jeho dodržení, že se jedná o sociální bydlení 

může developer snížit sazbu DPH a prodávat nemovitost. Test pro splnění podmínky 

sociálního bydlení je hodnocen na základě m2 podlahové plochy určené k obývání (dle 

zákona označované jako obytný prostor). Přesný údaj je 120 m2 obytného prostoru 

u bytových domů, kde tedy u bytu nesmí obytný prostor překročit zmíněných 120 m2 

a v rodinných domech nesmí překročit 350 m2. (Česká republika, 2021) 

2.5 Časový plán projektu 

V následují tabulce je uveden dvouletý harmonogram projektu, ve kterém je počítáno 

s realistickým průběhem. Celý tento časový plán byl vytvořen za odborné pomoci 

projektového manažera developerských projektů, pana Martina Pomykala, 

jehož zkušenosti s podobnými typy projektů dosahují více jak 20 let a pana Ing. Antonína 

Malce. Jedná se o pravděpodobný a realistický průběhu projektu a jeho stavebních prací. 

Tabulka Ganttova diagramu uvedená níže je zjednodušena pro formátování a přehlednost 
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samotné práce, podrobnou podobu stavebních prací je možné nalézt v příloze bakalářské 

práce. 

Tabulka č. 5: Harmonogram developerského projektu ve zjednodušené podobě 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Malec a Pomykal, 2021) 

 

18 domů

nákup pozemků

vypracování projektů

příprava žádostí pro úřady

schválení OÚPR

žádost o stavební povolení

pozemní práce příprava pozemku

budování sítí, komunikace

základy

hrubá stavba

fasády

okna, dveře, vnější úprava

přípojky

vnitřní práce

kompletace

dokončení sítí a komunikace

kolaudace

příprava na předání

nabídka domů

prodej

ukončení a vypořádání projektu

8 9 10 11 12

2. rok projektu

2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 1

1. rok projektu

1 2 3 4 5 6 7
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3. Analýza možností externího financování 

Kapitola analýzy externího financování se zabývá především analýzou soudobých 

možností externího financování, stavu na trhu s financováním a aspekty, které externí 

financování velkou měrou ovlivňují. Především jeho rizika. Analýza obsahuje 

i dotazníkové šetření mezi odbornou veřejností a jejího názoru na aspekty popsané výše. 

3.1 Matice rizikovosti a rizika projektu 

Velkou měrou k vyhodnocení správného financování slouží rizikovost samotného 

projektu. Pro tento krok bylo zvoleno, a v teoretické kapitole popsáno, hodnocení rizik 

za pomocí matice a dvou kritérií, a to pravděpodobnosti vzniku rizika a jeho intenzity 

negativních dopadů, která následně byla pomocí numerických hodnot popsána v matici 

uvedené níže. 

Tabulka 6: Matice rizik použitá k hodnocení rizik projektu  

(Zdroj. Vlastní zpracování dle Fotr, 2014) 

Ohodnocení 

pravděpodobnosti 

Ohodnocení intenzity negativních dopadů 

VM M S V VV 

VV      

V      

S      

M      

VM      

VM – velmi malá pravděpodobnost = 1 

M – malá pravděpodobnost = 2 

S – střední pravděpodobnost = 3 

V – velká pravděpodobnost = 4 

VV – velmi velká pravděpodobnost = 5

VM – velmi malá intenzita = 1 

M – malá intenzita = 2 

S – střední intenzita = 4 

V – velká intenzita = 8 

VV – velmi velká intenzita = 16 
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3.1.1 Soubor rizik developerského projektu 

Na základě teoretické kapitoly „druhy rizika“ byl formulován komplexní soubor rizik, 

jenž můžeme považovat za relevantní k developerskému projektu. Tato rizika byla 

konzultována s odborníky z praxe, pana Ing. Antonína Malce (s více jak dvacetiletou 

praxí v oblasti přípravy a financování developerských projektů) a pana Martina Pomykala 

(projektového manažera s dvacetiletou praxí s podobnými developerskými projekty). 

Rizika byla ohodnocena podle jejich pravděpodobnosti vzniku a jejich schopnosti 

ovlivnit financovaní projektu. Rizika, která mají malou nebo velmi malou 

pravděpodobnost a rizika, jejichž vznik přímo neovlivní financování projektu, byla 

vyřazena. Zbylá rizika byla formulována do dotazníku, kterým byla oslovena širší 

odborná veřejnost. Na základě získaných dat byla vytvořena matice rizik, za pomoci, při 

které bylo rozhodnuto o jejich relevanci. Všechna rizika byla tvořena s ohledem na 

developerský projekt a aktuální geografickou, potažmo politickou situaci v České 

republice. Při jejich hodnocení byla, především pro relevanci tohoto hodnocení, brána 

v úvahu lokalita, kterou se tato práce zabývá, tj. těsné okolí Brna, případně jeho okrajové 

části. 

Tabulka č. 7: Soubor rizik developerského projektu  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Malec a Pomykal, 2021) 

Soubor rizik a jejich pravděpodobnost a vztah k financování projektu 

Riziko Pravděpodobnost 
Přímý vztah 

k financování 

Technicko-technologická rizika 

Riziko zastarání zvolené stavební technologie 

v průběhu realizace projektu 
VM NE 

Riziko špatně zvoleného technologické 

postupu. (např. užití špatné izolace ve střeše, 

kolem oken apod.) 

S NE 

Neodborně naplánované technologické 

postupy projektu 
M NE 

Výrobní rizika 

Riziko zániku dodavatele M NE 

Riziko výměny dodavatele M NE 

Riziko zániku výrobního materiálu. (Dopředu 

nasmlouvaný a vybraný materiál přestane 

dodavatel produkovat) 

M NE 
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Riziko nedostupnosti výrobního materiálu 

v době výstavby. (přerušená dodávka 

materiálu) 

V NE 

Riziko nedodržení termínu dodání 

dodavatelem. 
VV ANO 

Riziko změny stavebního projektu v průběhu 

výstavby 
M NE 

Riziko špatného výběru lokality VM ANO 

Ekonomická rizika 

Riziko poptávky v dané lokalitě (přesycenost 

trhu) 
VM ANO 

Riziko zvýšení dodavatelských nákladů 

v důsledku nedodržení časového 

harmonogram 
S ANO 

Riziko inflace VM ANO 

Riziko měnového trhu (v rámci obchodních 

styků se zahraničím) 
V ANO 

Daňové riziko VM ANO 

Riziko růstu cenové hladiny a z něj 

vyplývající zdražení projektu 
M ANO 

Riziko špatného výběru prodejce projektu 

(realitního makléře) 
M ANO 

Finanční rizika 

Riziko rychlé dostupnosti získání externího 

financování 
V ANO 

Riziko navýšení nákladů projektu, které vede 

k potřebě dalšího financování 
S ANO 

Změna úrokových sazeb VM ANO 

Riziko ztráty financování (např. prodloužení 

projektu) 
V ANO 

Riziko ztráty externího financování 

v důsledku úpadku investora. 
S ANO 

Nedokonalá, zdlouhavá, případně špatná 

součinnost příslušných úřadů 
S NE 

Prodloužení času projektu a z něho 

vyplývající výpadek peněžních toků 

vedoucích k problému splácení financování 

S ANO 

Změna sazby PRIBOR S ANO 

Riziko placení pokut a penále za nedodržení 

požadavků ze strany úřadů 

 

M NE 
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Kreditní rizika 

Riziko nesplnění požadavků úvěrujícího 

subjektu – možnost zastavení financování 
VM ANO 

Riziko neprovedení závazků dodavatelem po 

uhrazení zálohy 
M NE 

Riziko neschopnosti splácet financovaní M ANO 

Legislativní rizika 

Riziko změny zákonů v neprospěch projektu VM NE 

Špatná právní ochrana (duševního majetku) 

projektu – jeho zneužití konkurencí bez 

možnosti postihu 

VM NE 

Změna daňových sazeb v neprospěch 

developera 
VM ANO 

Politická rizika 

Riziko občanských nepokojů, krach projektu 

z důvodu nestabilní politické situace 
VM NE 

Riziko nestabilní politické situace v místní 

samosprávě v místě činnosti developera 
S NE 

Environmentální rizika 

Riziko špatného geologického průzkumu v 

okolí 
VM NE 

Riziko dodatečného budování 

protipovodňových opatření 
M NE 

Riziko umístění projektu v blízkosti chráněné 

krajinné oblasti 
VM NE 

S lidským činitelem 

Riziko výměny managementu u 

dodavatelských firem 
M NE 

Riziko nedostatečné odbornosti dodavatele = 

neodbornost provedených prací 
S NE 

Riziko jednání s majiteli sousedních 

nemovitostí neboli sousedské vztahy 
S NE 

Riziko zásahu vyšší moci 

Riziko dlouhodobě špatného počasí S NE 
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3.2 Dotazníkové šetření mezi odbornou veřejností  

V návaznosti na soubor a matici rizik a potřebu zjištění relevantních informací k možnosti 

rozhodnout o správné a reálné variantě externího financování bylo provedeného 

dotazníkové šetření. Dotazník byl cílen na osoby spojené s developerskou, realitní 

a finanční praxí, kteří již v minulosti měli možnost zpracovávat nebo se spoluúčastnit 

developerského projektu. Můžeme je tedy považovat za odbornou veřejnost ve vztahu 

k developerským projektům. Krátký dotazník se ptal respondentů na několik obecných 

otázek a nechal je pomocí slovní stupnice ohodnotit intenzitu dvanácti rizik 

formulovaných ze souboru rizik v předchozí kapitole. Kromě jedné otevřené otázky se 

jednalo o uzavřené otázky s výčtem možných odpovědí. V případě potřeby odpovědět na 

otázku jinak byla možnost zvolit odpověď „jiné“ a dopsat vlastní odpověď. Přehled 

otázek s jejich slovním komentářem a poměrem odpovědí naleznete níže. Celé znění 

dotazníku a jeho podobu naleznete v příloze. Dotazníkové šetření probíhalo především 

z pandemických a časových důvodů on-line formou za pomocí nástroje pro tvoření 

výzkumů (formulářů) od společnosti Google. 

Prvních pět otázek bylo pojato čistě jako rozřazovacích a mají nám dát pohled na to, 

jaký respondent vyplňuje dotazník. Stěžejní je první otázka ohledně znalosti vymezené 

oblasti, která je i klíčová k relevantnosti respondenta pro data, která jsou v kontextu celé 

práce důležitější. Otázka ohledně délky praxe je opět především zaměřená na relevanci 

získaných dat, a to z pohledu zkušenosti respondenta, kdy především v prvních dvou 

letech je respondent označován jako nováček, jehož odpovědi nebudou natolik přesné 

jako ty od někoho s 10ti letou praxí. Otázky vztahující se ke vzdělání nám dávají pohled 

na to, jak respondenti s různým vzděláním, ať již oborově či dosaženým stupněm, vnímají 

celou problematiku a odpovídají na otázky. Především jejich pohled na rizika 

developerského projektu. Poslední otázka velmi dobře ukáže, s jakým typem 

developerských projektů respondenti pracují a jak se liší v závislosti na tomto parametru 

odpovědi.  

Druhá část dotazníku o dvanácti otázkách byla již odborného charakteru a ptala se 

dotazovaných na jejich zkušenosti z praxe. Důležitý byl jejich pohled na rizika týkající 

se intenzity dopadu na developerský projekt. 



 47 

1. Zabýváte se developerskou nebo realitní činností, případně finančním 

poradenstvím? 

V první otázce respondenti odpovídali na stěžejní otázku celého dotazníkového šetření, 

která rozhodovala o relevanci dotazovaného pro účely práce. Ze 111 respondentů 

odpovědělo kladně, tedy odpovědí ano, na tuto otázku 107 osob. Můžeme tedy získaná 

data považovat s ohledem na zaměření cílové skupiny dotazovaných za relevantní.  

2. Jak dlouho se developerskou, realitní činností, případně finančním 

poradenstvím zabýváte? 

Otázka na délku praxe v developerském oboru ukazuje, s jakým vzorkem odborné 

veřejnosti se setkáváme. Respondenti měli na výběr mezi čtyřmi intervaly délky doby, a 

to 0–2 roky; 2–5 let; 5–10 let a 10 a více let. Důvody, proč byly takovéto intervaly 

zvoleny, jsou uvedeny v popisu dotazníku. Složení respondentů je možno vidět na 

obrázku níže. 

 

Graf č. 1: Zkušenosti respondentů s vymezeným oborem  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření, 2021) 
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3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 

Graf č. 2: Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření,2021) 

4. V jakém oboru je Vaše vzdělání? 

Obor vzdělání byl definován dvěma možnostmi, a to ekonomickým nebo stavebním 

vzděláním, třetí a poslední možností byla otevřená odpověď. Téměř třetina respondentů 

odpověděla unikátní odpovědí. Mezi takto označené obory vzdělání patřily například ve 

větší míře všeobecné, právní, technické, případně odborné zkoušky ČNB. 

 

Graf č. 3: Složení respondentů dle vzdělání 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření, 2021) 
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5. Jaký typ developerského projektu jste v minulosti řešil/a?  

Poslední rozřazovací otázka, zaměřená na zkušenosti respondentů s různými typy 

projektů, ukazuje drtivou převahu zkušeností respondentů s rezidenčním bydlením. 

Ostatní typy jsou však také hojně zastoupeny. Velmi zastoupenou skupinou byly také 

shodně odpovídající respondenti, kteří kombinovali rezidentní bydlení s činností 

spojenou s pozemky (36 ze 111 respondentů). Otázka byla koncipována jako uzavřená s 

možností výběru více možností. Odpovědi byly koncipovány dle teoretické kapitoly a 

rozřazení typů developerských projektů. 

 

Graf č. 4: Oblasti developmentu, kterým se respondenti věnují 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

6. Jaký druh externího financování developerského (nemovitostního) projektu 

využíváte v praxi Vy, případně Vaši klienti?  

 

Graf č. 5: Typy externího financování využívané respondenty v praxi 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření, 2021) 

7. Které kombinace výše uvedených typů financování jsou podle Vás často 

užívané v praxi? (otevřená odpověď) 

 

Graf č. 6: Kombinace externího financování dle respondentů využívaného v praxi 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření, 2021) 
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8. Jakou maximální úrokovou sazbu považujete za přijatelnou a reálnou při 

financování developerského projektu soukromým kapitálem (případně vlastním)? 

 

Graf č. 7: Graf úrokových sazeb, které respondenti považuji za přijatelné při financování 

soukromým kapitálem  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření, 2021) 

Data vyhodnocená z grafů jsou analyzována a komentovaná níže spolu s příslušnými typy 

financování. 

Rizika, která respondenti v dotazníku hodnotili dle jejich intenzity dopadu na projekt na 

škále VM (velmi malé); M (malé); S (střední); V (velké); VV (velmi velké), uvádí 

následují tabulka. U každého rizika je procentuálně zaznačená hodnota, jaký podíl 

respondentů ohodnotil intenzitu rizika na uvedené škále. 

Tabulka č. 8: Vyhodnocení reakcí respondentů na zadaná rizika 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření, 2021) 

Riziko/škála hodnocení VM M S V VV 

1. Jakou intenzitu dopadu na projekt bude 

mít riziko nedodržení termínu dodání 

dodavatelem? 0 % 9 % 34 % 48 % 9 % 

2. Jakou intenzitu dopadu na projekt bude 

mít riziko zvýšení nákladů v důsledku 

nedodržení časového harmonogramu? 

0 % 6 % 29 % 55 % 10 % 
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3. Jakou intenzitu dopadu na projekt bude 

mít riziko měnového kurzu (investice ze 

zahraničí)? 

8 % 24 % 45 % 15 % 8 % 

4. Jakou intenzitu dopadu na projekt bude 

mít riziko včasného získání financování pro 

zahájení projektu? 

2 % 6 % 14 % 51 % 27 % 

5. Jakou bude mít intenzitu dopadu na 

projekt riziko navýšení nákladů na projekt, 

které vede k potřebě dodatečného 

financování? 

0 % 2 % 21 % 53 % 24 % 

6. Jakou intenzitu dopadu na projekt bude 

mít riziko ztráty financování vyplývající z 

nedodržení harmonogramu developerského 

projektu? 

2 % 4 % 36 % 26 % 32 % 

7. Jakou intenzitu dopadu bude mít na 

projekt riziko výpadku peněžních toků 

vedoucích k problému splácení 

financování? 

0 % 2 % 10 % 38 % 50 % 

8. Jakou intenzitu dopadu na projekt bude 

mít riziko změny sazby PRIBOR? 
5 % 20 % 42 % 27 % 6 % 

9. Jakou intenzitu dopadu na projekt bude 

mít riziko ztráty externího financování? 
0 % 5 % 21 % 25 % 49 % 
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Tabulka č. 9: Matice rizik vycházející z hodnocení odborníků a respondentů dotazníku 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření, 2021), (Fotr, 2014) 

Ohodnocení 

pravděpodobnosti 

Ohodnocení intenzity negativních dopadů 

VM M S V VV 

VV    1.  

V   3.; 6. 4.  

S   8. 2.; 5. 7.; 9. 

M      

VM      

 

VM – velmi malá pravděpodobnost = 1 

M – malá pravděpodobnost = 2 

S – střední pravděpodobnost = 3 

V – velká pravděpodobnost = 4 

VV – velmi velká pravděpodobnost = 5 

VM – velmi malá intenzita = 1 

M – malá intenzita = 2 

S – střední intenzita = 4 

V – velká intenzita = 8 

VV – velmi velká intenzita = 16
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Tabulka č. 10: Sestupně seřazené bodové hodnocení přiřazené riziku na základě matice  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření, 2021) 

 

Matice rizik, a z ní vyplývající hodnocení, nám dokáže pomoci v posouzení významnosti 

různých rizik developerského projektu. Díky tomu můžeme rizika určitým způsobem 

seřadit dle významnosti a podle nich následně přistupovat k výběru navrhovaného řešení 

externího financování. Při pohledu na parametry financování můžeme tak srovnávat 

významná rizika a jejich případný dopad na konkrétní způsob financování. 

3.3 Analýza trhu s financováním 

Na základě teoretických znalostí a poznatků z dotazníku (jehož data a poznatky jsou 

prezentována dříve v této práci) byl analyzován trh s různými typy financování 

používaných pro financování developerských projektů. Převážná většina projektů podle 

literatury i podle dotazníkového šetření mezi odbornou veřejností je financována z velké 

části externími zdroji, především těmi poskytovanými bankovními institucemi, případně 

soukromým kapitálem. Možnosti těchto způsobů financování, a potažmo jejich 

Riziko Bodové ohodnocení 

Riziko výpadku peněžních toků vedoucích k problému splácení 

financování 

48 b. 

Riziko ztráty externího financování 48 b. 

Riziko nedodržení termínu dodání dodavatelem 40 b. 

Riziko zvýšení nákladů v důsledku nedodržení časového 

harmonogramu 

24 b. 

Riziko včasného získání financování pro zahájení projektu 24 b. 

Riziko navýšení nákladů na projekt, které vede k potřebě 

dodatečného financování 

24 b. 

Riziko měnového kurzu (investice ze zahraničí) 16 b. 

Riziko ztráty financování vyplývající z nedodržení 

harmonogramu developerského projektu 

16 b. 

Riziko změny sazby PRIBOR 12 b. 
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podmínky, jsou prezentovány v následující kapitole. Tato kapitola si klade za cíl 

představit možnosti dostupné aktuálně na finančním trhu, dále také ukázat reálné 

podmínky vybraných typů financování. 

3.3.1 Bankovní úvěry 

S financováním developerských úvěrů bankovními úvěry se dle dat dotazníku setkalo 

90% respondentů. Podle publikace Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí jsou většinou 

cizí zdroje právě financovány bankovním úvěrem. [artn; publikace] V rámci průzkumu 

trhu s bankovními úvěry pro projektové financování, především developerských projektů, 

byly osloveny různé bankovní instituce působící v České republice. Na základě jejich 

poskytnutých dat byl zpracován přehled na následující straně. 

Z porovnání podmínek u různých bankovních institucí je zřejmé, že v některých bodech 

jsou nuance mezi nabídkami velmi malé. Ukazatele, které jsou bezesporu stěžejní, jsou 

úrokové sazby a marže, které se u různých poskytovatelů liší. U některých poskytovatelů 

se setkáváme s fixní sazbu po celou dobu projektu a jeho splácení, naopak u více 

bankovních institucí narážíme na vztah úrokové sazby mezibankovního trhu depozit 

PRIBOR (obvykle jedno měsíční označovaná 1M PRIBOR) spolu s takzvanou marží. 

U této sazby je velmi důležité sledovat prognózu jejího vývoje, kterou určuje ČNB. 

V důsledku probíhající pandemie, a na ní reagující monetární politika Národní banky, 

je sazba PRIBOR na svých téměř historických minimech (1M PRIBOR k 31. 3. 2021 

0,31 %, svého minima dosáhnul v roce 2016, a to 0,2 %, hodnota 1M PRIBOR před 

začátkem celosvětové pandemie dosahovalo 2,1 %). Podle prognózy ČNB ze 4. 2. 2021 

se v tomto a příštím roce bude úroková sazba PRIBOR zvedat, ale s největší 

pravděpodobností nedosáhne své hodnoty před pandemií a nedostane se ani ke dvěma 

procentním bodům. Důležité jsou také na úrokové sazby navazující závazkové provize, 

které se vztahují k poplatkům za nevyčerpanou část úvěru. Zanedbání tohoto ukazatele 

může v objemu zapůjčených peněžních prostředků mít fatální následky.  

Rozdílný je také přístup bank ke splácení úroků a zřizovacího poplatku celého úvěru. 

Splacení samotné jistiny se ve všech případech nemění a je vázáno na ukončení výstavby 

projektu a následný proces prodeje nemovitostí. V typech a výši zajištění se instituce 

téměř neliší, vždy se jedná o zástavní práva téměř ke všem aktivům a obchodním podílům, 

které se týkají projektu samotného. Vždy je také požadována bianko směnka a vytvoření 



 56 

speciální SPV společnosti (jejíž fungování je zmíněno v teoretické kapitole). Liší se 

postup kontrol bank a dokládání různých potřebných dokumentů a potvrzení, což vede i 

k různým nákladům spojených s provozem úvěru. Shodné je čerpání finančních 

prostředků z úvěru na základě dodavatelských faktur a potvrzení stavebním dozorem, 

případně nezávislým expertem. Ve většině případů je požadována také předprodanost 

projektu, a to ve výši 30 % výsledné výstavby.  

Důležité jsou také rozdíly v období, na které je banka ochotna a schopna poskytnout úvěr. 

Z tohoto období, až na jednu banku, vyplývá daná doba možná pro čerpání úvěru 

samotného a doba výstavby, kterou je banka schopna akceptovat. Po době určené pro 

výstavbu je zastaveno čerpání úvěru (optimálně by měl být vyčerpán v plné výši) 

a nastává doba pro splacení celého úvěru a uzavření projektu.  
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Tabulka č. 11: Podmínky poskytnutí úvěrů různých společností 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle nabídek bank: Sberbank, Oberbank AG, Česká spořitelna, Equabank, 

2021) 
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3.3.2 Dluhopisy 

Dle závěrů dotazníkového šetření se s financováním developerských projektů dluhopisy 

setkalo 9 % dotazovaných. V porovnání s 90 % respondentů, kteří se setkali s úvěrem, 

je zřejmé, že jde o méně využívanou variantu externího financování. Tento závěr může 

mít hned několik příčin, které vychází jak z legislativního rámce ČR ve vztahu 

k dluhopisům, tak k jejich samostatné podstatě. Je potřeba také na úvod říci, že tato 

kapitola pojednává o korporátních dluhopisech vydávaných podnikatelskými subjekty za 

účelem externího financování jejich činnosti. 

Problematika legislativy, která se dotýká dluhopisů, je uvedena v Zákoně č. 190/2004 Sb. 

o dluhopisech a v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129. Prvním 

rozhodovacím kritériem při úvaze o emisi dluhopisů je, zda bude, případně nebude, 

potřebný takzvaný prospekt, který by měl být uveřejněn při veřejné nabídce cenných 

papírů (dluhopisů) k obchodování na regulovaném trhu. Pro tento fakt existuje v nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) několik výjimek z vytváření, schvalování 

a uveřejnění prospektu. Prospektem v tomto kontextu rozumíme dokument informací 

o emitentovi dluhopisů, který obsahuje především finanční ukazatele emitenta, informace 

o emisi, její rizika, důvody veřejné nabídky apod. Hlavním účelem prospektu je schválení 

ČNB a uveřejnění informací pro budoucí investory, kdy ovšem ČNB nehodnotí ukazatele 

a informace uvedené v prospektu, ale pouze jeho formální správnost. Je tedy důležité 

podle těchto kritérií rozhodnout, jaké parametry emise developer zvolí a zda je povinen 

vytvářet tento prospekt. Stěžejními parametry pro vytváření prospektu je velikost emise 

nad 1 000 000 Euro, zda je emise určená kvalifikovaným investorům (dle definice 

zákona), zda je emise určena více jako 150 osobám, případně minimální investice do 

dluhopisu jedné emise je 100 000 Euro. (EU, 2018) (ČR, 2004), (Jak vydat dluhopisy, © 

2021)  

Dalším velmi důležitým bodem emise dluhopisů je nastavení správných parametrů, 

s jakými budou tyto dluhopisy vydávány. Především jejich výnos, resp. úrok, délka jejich 

upisovacího období, frekvence vyplácení úroků, postup splacení samostatné jistiny. 

Vzhledem k mnoha možnostem a kombinacím je velmi složité nastavit emisi dluhopisů 

podle nějakého vzoru. Vždy je důležité přistupovat individuálně k projektu, ke kterému 

se emise dluhopisů váže a v neposlední řadě také k poptávce zákazníků. Zákazník hraje 



 59 

velmi důležitou roli především při posuzování projektu a dané emise dluhopisů, je velmi 

důležité správně popsat projekt a finanční ukazatele. Také zaručit zákazníkovi jím 

požadovaný výnos a vzbudit u něj důvěru v projekt a samotného developera nejlépe jeho 

zkušenostmi z minulosti. Je potřeba zákazníka také najít. Tímto procesem se zabývají 

specializované služby, které nabízí stálým zákazníkům dluhopisy, obvykle na svých 

webových stránkách a mají již vybudovanou v zákaznících důvěru, a proto je velmi dobré 

se spojit právě s nimi. Obvykle jsou také schopni zajistit celou administrativu emise 

a komunikaci se zákazníky, což i při poplatcích podobným se zřízením bankovního úvěru 

může být stále velmi zajímavé. 

V developerském projektu, který jako financování použije emisi dluhopisů, je velmi 

důležité vědět, jakým způsobem budou probíhat peněžní toky. V projektu podobného 

typu, který je uveden v této práci, kdy finanční toky směrem do podniku přicházejí až 

v poslední fázi, tedy prodeji nemovitosti, je velmi složité garantovat výplatu úroku na 

frekvenci nižší, než je samotná délka projektu. Je proto vhodné uvažovat o dluhopisech 

s odloženými úrokovými platbami. Stěžejní částí celého financování pomocí dluhopisů 

je jejich úroková sazba. Ta je samozřejmě velmi specifická pro různé projekty odvíjí se 

od rizikovosti, velikosti emise, její délky a mnoha dalších faktorů.  

Z analýzy několika významných společností poskytujících korporátní dluhopisy, mezi 

které spadají právě i ty, které zajišťují financování developerských projektů, bylo 

zjištěno, že úroková sazba je velmi proměnlivá a muže dosahovat rozmezí 5–8 % p.a. 

Podle expertů je tento výnos pro investory ovlivněn především mírou rizika, zkušenostmi 

a postavením emitenta, v neposlední řadě také částkou a dobou, na kterou je ochoten 

investor své finanční prostředky poskytnout. Při tomto způsobu financování, resp. 

investování, není neobvyklé, že stejná emise dluhopisů má nastavené jiné podmínky pro 

investory s různými objemy kapitálu. (Realkredit, © 2021), (2M INVEST, © 2021), 

(Topdluhopisy, © 2021), (Jakešová, 2020) 

3.3.3 Soukromý kapitál 

Problematika soukromého kapitálu je v praxi developerských projektů velmi složitá 

a komplexní. V dnešní době existuje nepřeberné množství, jakými mohou soukromí 

investoři, potažmo společnosti se soukromým kapitálem, investovat svůj finanční kapitál. 

Struktur, které jsou schopny zabezpečit tok soukromého kapitálu k investorovi, existuje 
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mnoho. I přímé spojení investora soukromého kapitálu a developerského projektu může 

mít v praxi mnoho podob (jak po stránce právní, tak po stránce samotné finanční struktury 

spojení).  

Vycházejíc z teoretické kapitoly a poznatku ARTN (asociace pro rozvoj nemovitostního 

trhu) je velmi zajímavým a častým spojením tzv. Joint venture, kdy k developerovi, který 

nemá dostatečné prostředky, vstupuje finanční partner, který se podílí na mezaninovém 

financování, které pomáhá zajistit bankovní úvěr. Finanční partner v tomto případě 

obvykle nevstupuje do společnosti s úmyslem ji řídit ani se podílet na manažerských 

procesech. Jeho hlavní vidinou je zajímavý zisk, který je ve většině případů pevně 

stanoven a smluvně ošetřen. U tohoto způsobu financování je velká výhoda malých 

transakčních nákladů a téměř zanedbatelných nákladů na administrativu úvěru, obvykle 

k němu stačí smluvní ujednání obou stran. Je pak velmi individuální, jaký vztah panuje 

mezi developerem a finančním partnerem a na kolik panuje mezi nimi důvěra a nakolik 

je jejich vztah smluvně ošetřen a kontrolován. 

Stěžejním problémem financováním soukromým kapitálem je jeho cena, která bývá 

obvykle vyšší v závislosti na velikosti podstupovaného rizika investorem. Určení 

jednotné úrokové sazby je velmi složité a obvykle do ní investoři zahrnují veliké množství 

faktorů. Jejich výše je velmi individuální, opět na základě velmi mnoha faktorů, které 

jsou individuální pro každý projekt a vztah samotného developera s investorem. 

V dotazníkovém šetření se velká část respondentů (více jak třetina) shodla na rozmezí 

10–12 %. Největší podíl respondentů ale odpověděl 7–9% úrokovou sazbu (pohybujeme 

se v klasických ročních úrokových sazbách). Zde je vidět vysoký nárůst oproti bankovním 

úvěrům. Je to způsobeno především mnohem větší mírou podstupovaného rizika 

investory, jejichž financování je při případném krachu projektu až pořadí seniorním 

bankovním financováním. V případě financování pouze soukromým kapitálem je 

u krachu zase velmi složité finanční prostředky z projektu získat a případně celý projekt 

převzít.   

3.3.3.1 Zálohové platby zákazníků 

Velmi zajímavým druhem financování v rukou koncových zákazníku jsou zálohové 

platby, kdy se z koncového zákazníka stává zároveň i investor. Je to velmi specifický 

druh financování vhodný právě pro developerské projekty. Koncový zákazník pořizuje 
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nemovitost ještě před započetím výstavby, případně v jejím začátku. Následují zálohové 

platby nastavené dle individuální smluvní dohody mezi developerem a zákazníkem 

(investorem). Developer je tedy schopen zajistit cash-flow pro výstavbu a zákazník má 

zajištěnu výstavbu budoucí nemovitosti. Avšak i tento způsob financování má mnoho 

variant a překážek. Investor v podobě koncového zákazníka musí mít velkou důvěru 

v odbornost a kvalitu developera, ale i přesto požaduje nižší cenu, než pokud by kupoval 

již hotový dům. To je dáno samozřejmě cenou peněz, které má uloženy u developera 

a nemůže s nimi jinak nakládat. Je ale velmi složité určit výši takovéto „slevy“. Tato 

skutečnost bude také velmi individuální a bude záviset jak na schopnostech a reputaci 

developera, tak možnostech koncového klienta (investora). 

3.3.4 Další druhy financování 

V dotazníkovém šetření, analýze trhu i v samotných publikacích jsou další druhy 

financování developerský projektů zastoupeny již velmi málo. Například u akcií, pokud 

nejsou veřejně upsány, bychom mohli hovořit o vstupu soukromého kapitálu. Naopak 

u veřejně upsaných emisí je náklad a složitost takového kroku pro mnoho developerských 

společností nemyslitelná a jejich zajištění administrativně, finančně i právně natolik 

složité, že od tohoto druhu financování raději upustí.  

Naopak je tomu v posledních letech u velmi netradičního způsobu financování, a to 

crowdfundingu. Průkopníkem v oblasti developerských projektů je v tomto směru v ČR 

společnost upvest s.r.o ve spolupráci s Komerční bankou. Společnost zaštiťuje celý 

proces financování a nabízí koncovým investorům možnost rozhodnout se, do kterého 

projektu vloží své prostředky a developerům naopak umožňuje fundraising 

prostřednictvím jejich portálu. Developerské projekty prochází důkladnou finanční 

analýzou ze strany společnosti, která je schopná takzvaně „ušít“ financování na míru 

a investoři se rozhodnou, zda jej podpoří. Pokud se cílová částka nevybere, prostředky 

jsou investorům vráceny a financování není poskytnuto. Velkou výhodou je možnost 

podílet se na developerských projektech i s relativně malými částkami od 5 000 CZK 

a s velmi zajímavým úrokem mezi 5–9 % p.a. (UPVEST.cz, 2021) 

Konkurenčním portálem společnosti upvest s.r.o. je společnost occollo s.r.o., 

která poskytuje téměř totožnou službu. Z jejich webových stránek plyne, že podporují 

menší projekty převážně rezidenčního bydlení. Velmi přínosné jsou také informace pro 
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developery, kteří by chtěli spolupracovat s touto společností. Na portále je možné se 

dočíst, že provize za zprostředkování a vedení crowdfundingové kampaně bude 

developera v průměru stát 2,5 % z cílové částky, které chce od investorů získat. Díky 

tomu je možné dotvořit si představu o celkové ceně tohoto typu financování. (occollo.cz, 

2021) 

3.4 Kombinace různých typů externího financování užívaných v 

praxi  

Je velmi pravděpodobné, a i teoretická část práce o tomto tématu hovoří, že velká část 

nemovitostních projektů, a obecně i firem, kombinuje v praxi různé druhy kapitálu 

(financování) z různých důvodů. Je to dáno především náklady (cenou) samotného 

financování a v neposlední řadě například využitím tzv. daňového štítu za pomocí daňově 

uznatelných úroků. Je také velmi složité zajistit financování z jednoho zdroje u téměř 

všech developerských projektů, kde finanční prostředky vynaložené na projekt jsou velmi 

vysoké a v průběhu projektu nelikvidní a velmi dlouho vázané. 

V dotazníkové šetření respondenti odpovídali na otázku, jakou kombinaci externího 

financování využívají, a tedy ji můžeme nalézt v praxi. Velká část respondentů (74 %) 

odpověděla, že nejvíce využívají kombinaci soukromého kapitálu s bankovním úvěrem. 

K těmto dotazovaným bychom mohli přidat ještě další 4 % odpovědí spojující zálohové 

platby zákazníků a bankovní úvěr, kdy bychom mohli zálohové platby zákazníků 

uvažovat jako soukromý kapitál. Další kombinace, kterou zmínila větší skupina 

respondentů (15 %), bylo spojení úvěru nebo soukromého kapitálu s dluhopisy. Další 

zmíněné odpovědi např. /všechny zmíněné možnosti financování/ případně /akcie 

v kombinaci s bankovním úvěrem/ dosahovali pouze jednotek procent a nebudou tedy 

považovány za obvyklý způsob.  

3.5 Sumarizace rozdílů různých typů financování  

Je logické, a z předchozích podkapitol zřejmé, že každý druh financování je něčím 

typický. Pro developerský projekt má každý druh kapitálu svoje výhody i nevýhody. Je 

tedy pro developera velmi důležité analyzovat z výše uvedených informací, která 

varianta, případně jejich kombinace, je vhodná a nejlépe bude korespondovat se záměrem 

a cílem developerského projektu. Z analyzovaných typů financování je zřejmé, 
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že hlavním a stěžejním bodem každého financování je jeho nákladovost. Dalšími velmi 

důležitými faktory jsou schopnost tento kapitál rychle získat a v návaznosti na to čerpat. 

Neopomenutelná je také doba, během které mohou být získané prostředky drženy 

a využívány. V neposlední řadě je to také jeho rizikovost a spolehlivost investora, 

který financování poskytuje a je příjemce úroků (ceny kapitálu) z něj plynoucí. 

Pro každého developera je také velmi důležitý způsob kontroly ze strany investora a jeho 

požadavky na kontrolu čerpaných prostředků, v některých případech může být tento 

proces velmi administrativně náročný a důkladný (dluhopisy), v jiných případech naopak 

volnější (soukromý kapitál). 
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4. Komparace metod financování 

Komparace analyzovaných metod financování představených v minulé kapitole bude 

tvořena na základě hlavních porovnatelných aspektů všech zmíněných. Mezi tyto aspekty 

patří především nákladovost nebo můžeme také uvažovat jako cenu kapitálu, dále také 

vliv rizik definovaných pomocí souboru rizik a následného hodnocení odbornou 

veřejností, především jejich vlivy a dopady na samotné financování projektu. 

4.1 Porovnání jednotlivých metod financování 

Kapitola porovnání jednotlivých metod financování si klade za úkol dát je do souvislosti 

a provést komparaci analyzovaných metod financování za pomoci různých ukazatelů, 

které se snaží porovnat parametry financování s modelovým projektem a jejich vlivem na 

jeho průběh, případně výsledek.  

Pro srovnatelné porovnání je v následující tabulce uvažováno financování celého 

projektu pouze jedním, níže zvoleným, druhem financování a všechny parametry 

vycházejí z předloženého rozpočtu (celkové náklady 181 863 139 Kč) a harmonogramu. 

Důležitý je především objem nákladů, které budou financováním hrazeny. Můžeme také 

uvažovat jako zapůjčené finanční prostředky a doba, po kterou budou drženy, ta je 

uvažována dle harmonogramu na dva roky. Od těchto skutečností se odvíjí náklady na 

kapitál a jeho následná rentabilita investovaného kapitálu, kde musíme vzít opět v potaz, 

že je uvažována na dva roky (vzorec níže). Stěžejním bodem financování je úroková 

sazba, která v důsledku vyjadřuje jeho cenu. Z analýzy vyplynulo rozmezí úrokové sazby, 

ve kterém se u určitého typu financování pohybujeme, proto bude u každého financování 

uvažováno s optimistickou a pesimistickou variantou, abychom byli schopni porovnat 

jejich rozdíly, a především rozpětí, v jakém se pohybují. Je také potřeba vnímat rozdíly 

v čerpání financování. Pro možnost relevantního porovnání je uvažováno čerpání celého 

rámce financování na začátku období. 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛éℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 (𝑅𝑂𝐼) =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

(Knápková, 2017) 

𝑧𝑖𝑠𝑘 = (𝑐𝑒𝑙𝑘. 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑢 + 𝑐𝑒𝑙𝑘. 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑 𝑛𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í)

− 𝑐𝑒𝑙𝑘. 𝑣ý𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑢 
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Tabulka č. 12: Komparace analyzovaných dat 

(Zdroj: vlastní zpracování dle kapitoly analýzy) 

 

Z tabulky komparace je velmi dobře zřetelné, které financování je z pohledu nákladovosti 

a následného zisku, případně rentability vloženého kapitálu, nejvhodnější. Pokud bychom 

vzali v úvahu pouze tyto faktory, pak je v obou variantách, tedy pesimistické 

i optimistické, nejvýhodnější bankovní úvěr. Je potřeba však brát ohled na podmínky, 

které s sebou bankovní úvěry nesou, a to především, že nejsou ve většině případů 

poskytovány v celkové výši nákladů projektu, ale pouze pro jejich část (přesněji 70–75 

% jejich celkové výše) a obvyklá pohyblivá úroková složky v podobě sazby PRIBOR, 

kdy je zpravidla využívána ta jednoměsíční (k 25. 4. 2021 dosahující 0,31 %). Je tedy 

logické použít externí financování v podobě bankovního úvěru, který je ovšem potřeba 

zkombinovat s jiným typem financování. K financováním dluhopisy nebo 

crowdfundingem by mohl být developer téměř indiferentní, protože z pohledu 

nákladovosti, až na extrémy obou variant, není téměř rozdíl a samotný průběh 

financování je velmi podobný. Soukromý kapitál je ze všech zvolených typů v obou 

Parametr Bankovní úvěr Dluhopisy Soukromý kapitál Crowdfunding

Úroková sazba 1M PRIBOR + 2-3% p.a. 5-8% p.a. 7-9% p.a. 5-9% p.a.

Délka čerpání 24 měsíců 24 měsíců 24 měsíců 24 měsíců

Celkový náklad 

projektu
              181 863 140 Kč              181 863 140 Kč              181 863 140 Kč              181 863 140 Kč 

Celkový výnos 

projektu
              219 843 478 Kč              219 843 478 Kč              219 843 478 Kč              219 843 478 Kč 

Optimistická/pesimistická Optimistická/pesimistická Optimistická/pesimistická Optimistická/pesimistická

1M PRIBOR + 2% p.a/ 

1M PRIBOR + 3% p.a.
5%/8% 7%/9% 5/9% p.a.

celkový náklad na 

financování 

optimistická

                  8 402 077 Kč                18 186 314 Kč                25 460 840 Kč                18 186 314 Kč 

celkový náklad na 

financování 

pesimistická

                12 039 340 Kč                29 098 102 Kč                32 735 365 Kč                32 735 365 Kč 

Zisk optimistická 

varianta
                29 578 261 Kč                19 794 024 Kč                12 519 499 Kč                19 794 024 Kč 

Zisk pesimistická 

varianta
                25 940 998 Kč                  8 882 236 Kč                  5 244 973 Kč                  5 244 973 Kč 

Rentabilita 

investovaného 

kapitálu (ROI) - 

optimistická

16,26% 10,88% 6,88% 10,88%

Rentabilita 

investovaného 

kapitálu (ROI) - 

pesimistická

14,26% 4,88% 2,88% 2,88%

varianta
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variantách nejnákladnější, nese s sebou ale mnoho specifik, která jej i přesto nevyřazují, 

a jak vyplývá z dotazníku, je jeho použití velmi obvyklé. Další aspekty financování, 

především vliv rizik projektu na jejich průběh, jsou rozebrány v následujících 

podkapitolách. 

4.1.1 Porovnání rizik jednotlivých metod financování 

Důležitými aspekty, který ovlivňují všechny druhy financování, jsou rizika samotných 

developerských projektů. Jsou popsána a definována v předchozí kapitole. Mezi ta velmi 

významná, a respondenty dotazníku vysoko hodnocená rizika, patří především 

z jakéhokoliv důvodu nedodržení časového harmonogramu, potřeba dalšího financování 

(tedy nedodržení rozpočtu, úvěrového rámce) a v neposlední řadě rychlost a schopnost 

financování získat a čerpat. Každé riziko ovlivňuje představované financování jiným 

způsobem. U každého financování je možné v případě vzniku rizika a následného 

problému jej řešit, avšak někdy je tento proces složitější a nákladnější než u jiných typů. 

Bankovní úvěr je z pohledu rizik a jejich sankcí velmi důsledný a přísný. Bankovní 

instituce ale tato rizika berou velmi vážně a před zapůjčením finančních prostředků 

provádí důslednou analýzu potencionálního klienta. Především z důvodu předcházení 

těmto rizikům. Při takto velkých úvěrových objemech banky spolupracují velmi úzce 

s klienty a neponechávají žádné kroky investora bez dohledu. Dochází především 

k průběžným kontrolám postupu projektu a postupnému uvolňování finančních 

prostředků. Banka obvykle ponechává velkou časovou rezervu pro splacení úvěrového 

rámce. Je pak samozřejmě neopomenutelné, že díky tomu narůstá celková cena 

financování, ale z pohledu rizika prodloužení projektu je tento fakt velmi přínosný. 

Dluhopisy nesou svá specifika, která se přenáší i do rizik, se kterými developerské 

projekty pracují. Velmi velkou měrou se do financování dluhopisy promítá riziko 

včasného získání financování. V dnešní době je velmi složité na trhu s nemovitostmi 

vyčkávat, vše je velmi rychlé, především nákup pozemků či start samotné výstavby. 

U dluhopisů je velmi složité získání důvěry budoucích investorů a jejich přesvědčení 

k nákupu dluhopisů v požadované výši kapitálu. Pokud je společnost natolik 

renomovaná, projekt lukrativní a společnosti se podaří včas získat finanční prostředky, je 

zde opět riziko dodržení časového harmonogramu, a tím pádem ohrožení peněžních toků 

na konci projektu. Dluhopisy totiž ze své podstaty stanovují přesnou časovou délku, na 
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kterou investor své finanční prostředky zapůjčuje. Pokud dojde k prodloužení projektu, 

je velmi pravděpodobné, že společnost nebude schopna dostát svým závazkům 

a dluhopisy splatit. Musí proto nastavit dlouhou platnost emise dluhopisů, která s sebou 

nese relativně vysoké náklady na kapitál samotný, nebo nastavit splatnost dluhopisů 

podle nejpravděpodobnějších předpokladů a v případě prodloužení projektu vyjednávat 

s investory o prodloužení emise. Tento postup není ojedinělý, ale může být sám o sobě 

velmi zdlouhavý a opět finančně velmi náročný. 

Soukromý kapitál s sebou přináší mnoho rizik. Vzhledem k jeho povaze je však 

propojení investora a developera obvykle mnohem užší a založené na větším osobním 

kontaktu. Velkou výhodou soukromého kapitálu je možnost domluvit si takové 

podmínky, které jsou výhodné pro obě strany a nemusí být svázány žádnými 

vnitropodnikovými předpisy (jak tomu může být u bank, dluhopisů, případně 

crowdfundingu). Díky této skutečnosti může být z pohledu developera jeho získání 

a čerpání velmi rychlé a komfortní. Komplikace a rizika jsou opět totožná a projekt 

mohou ohrozit stejnou měrou, jen jejich proces řešení je administrativně a finančně 

mnohem jednodušší. Zde ale opět velice závisí na vztahu investora s developerem, jejich 

důvěře, a především smluvnímu ujednání, jakým je financování poskytnuto. 

Crowdfunding je velmi mladý způsob financování. V kontextu developerských projektů 

to platí dvojnásob. Rizika jej však postihují stejná. Dle analýzy je zřejmé, že ani v oblasti 

České republiky neexistuje mnoho společností, které by se tímto způsobem propojování 

investorů s developery zaobírali. Přední český portál upvest.cz sám uvádí, že projektům, 

než je jim povolena kampaň, provádí velmi důkladnou, především finanční, analýzu. A ze 

skutečnosti, že spolupracuje s renomovanou českou bankovní institucí Komerční bankou 

a.s. můžeme uvažovat, že podmínky budou přísné a podobné těm bankovním. Mnohem 

větší riziko u tohoto financování, než u bankovních úvěrů, je však jeho rychlá dostupnost. 

Při již zmíněné relativně velké potřebně rychlé dostupnosti finančního kapitálu není 

proces tzn. crowdfunding moc flexibilní a promptní. Nehledě na to, že samotný portál 

upvest.cz deklaruje, že pokud nebude vybrána od drobných investorů nastavená cílová 

částka, nebude financování ani částečně poskytnuto. Nemalý problém také tvoří množství 

drobných investorů, se kterými by muselo být vedeno jednání při nesplnění termínů, 

případně problému se splácením. Což jak vyplývá z analýzy může být pravděpodobná 

situace. 
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4.2 Shrnutí komparace metod financování 

Srovnání různých typů financování ukazuje, které jsou pro developerský projekt 

vhodnější a které naopak mohou být pro developera zátěž jak finanční, tak procesní. Je 

ovšem velmi složité označit některé z porovnávaných typů za nejvhodnější. Z pohledu 

nákladovosti se jeví jako nejvhodnější bankovní úvěr, ten ovšem nemusí být pro mnoho 

developerů díky velmi striktním podmínkám a požadavkům dosažitelný. Poté nastupují 

další varianty, které se z pohledu zmíněné nákladovosti tolik neliší. Pro developerský 

projekt je pak velmi důležité získat finanční prostředky včas a mít dostatečný časový 

prostor pro jejich vypořádání. 

Z porovnání je zřejmý i fakt, který byl již prezentován v kapitole analýzy, že se jako velmi 

efektivní a smysluplné jeví kombinovat různé typy financování. V některých případech 

je to dokonce nutné, nejčastěji u bankovních úvěrů, kde má spolufinancování roli 

především zajištění prvotních investic banky a určitou jistotu ze strany investující banky 

o relevantnosti developera a jeho úmyslů. 
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5. Návrh způsobu externího financování 

Návrhové řešení navazuje na poznatky z analytické a komparační části. Snaží se 

představit realistické, a z nabytých poznatků ideální, řešení pro externí financování 

modelového developerské projektu v současné době. Analýza trhu s nemovitostmi 

nasvědčuje růstu poptávky především v oblasti působení modelového projektu, a to 

rodinných domů, které zajištují koncovým zákazníkům požadavky, které vyhledávají. 

Především soukromí a větší prostor, který v rámci celosvětové pandemie a jejich 

budoucího chování vyžadují. Díky této zvýšené poptávce je větší pravděpodobnost 

rychlého a bezproblémového prodeje projektu po jeho dokončení. Z něj plynoucího 

bezproblémového splacení externího financování bez průtahů a zvýšených nákladů na 

zapůjčené prostředky. Jedno z mála rizik, které v důsledku pandemie narůstá, je to 

spojené s průtahy a odklady na straně dodavatelů či úřadů. 

Z komparace různých typů externího financování je zřejmé, že velmi výhodné 

v porovnání s ostatními, se jeví financování bankovním úvěrem. Ten však nese mnoho 

specifik, tím hlavním je potřeba kombinace bankovního úvěru s jiným typem 

financování, což je požadavek bankovních institucí, především k snížení rizikovosti 

a zajištění finančních prostředků banky. Díky tomuto požadavku je pro developera nutné 

doplnit bankovní financování jiným druhem financování. Jak uvádí teoretická část, 

a následně je toto potvrzeno v analytické části respondenty z řad odborné veřejnosti, 

do projektu obvykle vstupuje finanční partner se soukromým kapitálem. I přes 

skutečnost, že se soukromý kapitál ukazuje z komparace jako „nejdražší“, jeho výhody 

v podobě rychlosti získání a smluvních ujednání převyšují parametry jak emise 

dluhopisů, tak zmíněného crowdfundingu. Jeví se tedy jako ideální spojení soukromého 

kapitálu a bankovního úvěru, kdy je soukromý kapitál použit k nákupu pozemků, které 

jsou pak použity jako zástava bance pro ručení a samozřejmě pro následnou výstavbu 

samotného projektu. Je stále potřeba uvažovat nad velmi obtížnou cestou k získání 

soukromého investora, jeho důvěry a velkého objemu investovaných finančních 

prostředků. Je ovšem pro obě strany jednodušší z mnoha pohledů jednat pouze na 

partnerské bázi dvou subjektů, což je jak u dluhopisů, tak u crowdfundingu nemožné, 

pokud emisi, případně kampaň, nezaštiťuje pouze jedna společnost, se kterou developer 

jedná. Zde však vznikají vysoké transakční náklady pro zprostředkovatelskou společnost 
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(u společnosti occollo.cz zajišťující crowdfunding se jedná až o 2,5 % z celkové částky 

viz. kapitola 6.4.2.), které v důsledku kapitál velmi zdražují. 

Následují tabulka přehledně navrhuje dvě možnosti financování, při kterých uvažuje 

s reálnými úrokovými sazbami, které se pohybují ve středech intervalů, které byly 

představeny jako extrémy v komparační části. Je také přihlédnuto k možnému, a velmi 

pravděpodobnému, vývoji (růstu) mezibankovních úrokových sazeb trhu depozit 1M 

PRIBOR, od kterých se odvíjí bankovní financování. Na základě tohoto faktu byla 

zvolena 1% sazba 1M PRIBOR, která značně převyšuje současnou hodnotu, ale opět se 

nachází ve středu intervalu predikované hodnoty sazby v období projektu. U úrokové 

sazby soukromého kapitálu opět uvažujeme střední hodnotu mezi extrémy představenými 

v části porovnání. Návrhové řešení si klade za úkol představit soudobé ideální 

financování modelového developerského projektu. Je potřeba brát tedy i samotné 

financování jako modelový příklad, který se ovšem snaží co nejlépe odrážet stav na 

zainteresovaných trzích v dané lokalitě Jihomoravského kraje v okolí jeho metropole. 

Dvě varianty, které návrh představuje, se váží především k časové délce projektu, která je 

v situaci probíhající pandemie velkým tématem. První z variant přistupuje na realisticky 

časový plán dvou let, druhá ponechává developerovi 6 měsíců rezervu. Přistupuje tedy na 

2,5letou variantu projektu. Tyto úvahy o časovém plánu vycházejí z časového 

harmonogramu představeného v 5. kapitole, který byl sestaven za pomoci odborníků 

z praxe. Z důvodů přehlednosti modelové situace a možnosti lépe porovnat představené 

varianty je uvažováno s čerpáním celého financování na začátku projektu a konstantní 

úrokové sazby po celou dobu jeho trvání. 
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Tabulka č. 13: Návrhové řešení externího financování  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Návrhové řešení zpracované výše jasně ukazuje, že i při totožných vstupech 

a parametrech financování je jeho doba zapůjčení klíčová a hraje obrovskou roli pro 

úspěch developerského projektu. Pouhé půlroční zdržení projektu ukazuje velký dopad 

na ziskovost projektu a rentabilitu vloženého kapitálu, což jsou samozřejmě ukazatele, 

které developer sleduje a zajímají ho, protože z nich plyne především jeho ohodnocení 

a zisk, kterého se snaží dosáhnout. Je tedy zřejmé, že závěry a odpovědi dotazovaných 

respondentů týkající se rizik prodloužení harmonogramu projektu, kteří přikládali těmto 

komplikacím velkou váhu, jsou logické a pro developerský projekt a jeho financování 

naprosto stěžejní. Jak stěžejní je časové riziko a jeho následky velmi dobře prezentují 

následující dva grafy vycházející z předchozích dat, poukazující na skutečnost, jaká 

nastane při dalším prodloužení projektu. Vykreslují vývoj do bodu, kdy projekt není 

ziskový ani rentabilní, což představuje pro developera hranici, kdy je projekt neúspěšný. 

V grafech uvažujeme totožné náklady na výstavbu (vycházející z návrhového řešení), 

pouze s rostoucími náklady na úrokové složce zapůjčeného kapitálu. 

Parametr

Druh financování Bankovní úvěr Soukromý kapitál Bankovní úvěr Soukromý kapitál

Poměr na celkové částce 

nákladů
70% 30% 70% 30%

úroková sazba 1M PRIBOR (1%) + 2,5 % p.a. 8% p.a. 1M PRIBOR (1%) + 2,5 % p.a. 8% p.a.

celkový náklad výstavby

celkový předpokládaný 

výnos bez DPH

 celkový náklad 

jednotlivých 

financování

8 911 294 Kč                                 8 729 431 Kč                            11 139 117 Kč                         10 911 788 Kč                         

celkový náklad 

financování

zisk

roi

20 339 614 Kč                                                                                             

11%

15 929 433 Kč                                                                                        

9%

Realistická varianta 24 měsíců Pesimistická varianta 30 měsíců

17 640 725 Kč                                                                                             22 050 906 Kč                                                                                        

181 863 140 Kč                                                                                          

219 843 478 Kč                                                                                          

181 863 140 Kč                                                                                     

219 843 478 Kč                                                                                     
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Graf č. 8: Vývoj investovaného kapitálu developerského v čase 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z předchozího grafu je velmi dobře vidět, jak je časové riziko celého projektu stěžejní 

pro jeho úspěch, potažmo jeho rentabilitu. Graf znázorňuje závislost rentability kapitálu 

v čase a je vidět, že již při ročním zpoždění je rentabilita na téměř poloviční úrovni, jako 

je tomu ve druhém roce. Pokud bychom uvažovali v ročních intervalech a chtěli 

rentabilitu vztáhnout k jednomu roku projektu, je její hodnota po třech letech na téměř 

třetinové úrovni, než je tomu v ukončení a vypořádání projektu ve druhém roce. 

 

Graf č. 9: Graf vývoje zisku v čase projektu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Graf vývoje zisku koreluje s předchozím grafem rentability investovaného kapitálu díky 

vzájemné provázanosti. Zisk projektu v čase čerpání financování je nejen stěžejním 

ukazatelem, který developer sleduje, ale je i stěžejním cílem celého projektu. Je zde velmi 

dobře vidět lineární závislost zisku a času, po který je externí financování čerpáno. 
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Navrhované řešení tedy považuje autor za ideální pro financování developerských 

projektů v současné době. Je však velmi důležité pro projekt a zvolené financování být 

také schopen zajistit kvalitní manažerské vedení projektu, které zajistí dodržení 

nastavených parametrů projektu, především těch finančních, časových a kvalitativních ve 

vztahu ke stavebním úkonům, které mají na projekt zásadní dopady. Z představeného 

návrhu je patrné, že prodloužení projektu v čase zvyšuje náklady na samotný kapitál, což 

rapidně snižuje zisk a rentabilitu celého projektu. Je tedy stěžejní, aby projekt proběhl ve 

stanovených termínech a co nejlépe s největší přesností. Nedodržení časového 

harmonogramu, případně komplikace vedoucí k jeho nesplnění by měly být eliminovány 

nebo sankcionovány. 
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Závěr 

Tématem celé práce bylo analyzovat a navrhnout vhodné řešení pro externí financování 

developerského projektu. Tento předpoklad byl formulován do cílů, které si kladly za 

úkol rozebrat a analyzovat soudobou situaci problematiky, komparovat výsledky samotné 

analýzy a navrhnout optimální řešení pro zvolený modelový projekt. Projekt byl volen na 

základě aktuální poptávkové situace a vycházel z reálných dat a podkladů odborníků 

z praxe, čímž byla snaha o zachycení ideálního výchozího bodu pro nastavení samotného 

financování. 

Globální cíl práce, který měl za úkol navrhnout soudobé externí financování 

developerského projektu, byl tvořen za pomoci tří parciálních cílů, které logicky 

předcházely možnostem splnění cíle hlavního. Jejich hlavní úlohou bylo analyzovat 

prostředí a trh financování a takto získané poznatky porovnat a dát do souvislosti 

s developerským projektem. 

Teoretická část práce se věnovala popisu možností financování podnikatelských záměrů 

a snažila se zachytit také struktury a projektové druhy financování, které jsou použitelné 

pro developerský projekt. Byla řešena i problematika kapitálové struktury podniků, která 

je na financování přímo závislá a odvíjí se od něj. Teoretická část se věnuje definicím 

a parametrům developerských činností a s nimi spojenými riziky, která ze své podstaty 

mohou financování podniku v některých případech velmi ovlivnit. 

V praktické části práce je představen projekt, který slouží jako modelový přiklad pro 

návrh financování. Jedná se o modelový příklad vycházející z reálných podkladů 

a parametrů, které byly tvořeny za pomoci odborníků z praxe. Dále jsou definována 

rizika, která mohou developerský projekt zasáhnout. Pro správnost a úplnost informací 

byl vytvořen dotazník, jehož pomocí byly rizika a jiné parametry financování projektů 

ověřeny za pomoci odborné veřejnosti. Výsledky dotazníku byly použity pro následnou 

analýzu trhu s financováním a její doplnění. Také rizika byla za pomoci hodnocení 

respondentů a matice ohodnocena a komentována.  

Komparace různých druhů financování na základě informací nabytých z analýzy 

porovnává za modelových podmínek různé druhy financování a snaží se o přehledné 
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řešení pro výběr ideálního financování projektu s přihlédnutím k představenému 

developerskému projektu. 

V návrhové části je zvoleno řešení, které bylo považováno z výsledků komparační části 

jako reálné a nejlepší možné, v návaznosti na všechny parametry a požadavky vyplývající 

z teoretické a analytické části práce. Samotný návrh usiluje především o naplnění 

globálního cíle a tématu samotné bakalářské práce. Bere v úvahu aktuální 

celospolečenskou situaci a snaží se předložit řešení, které je užívané použitelné v praxi. 
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