
 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ  
INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT  

TVORBA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU  
CREATING A BUSINESS PLAN  

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Michal Maděřič  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. EVA VÍTKOVÁ, Ph.D.  

BRNO 2021  



 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ  

Studijní program  
NPC-SIE Stavební inženýrství – manageme  
stavebnictví  

Typ studijního programu  
Navazující magisterský studijní program s prezenčn  
formou studia  

Specializace  bez specializace  

Pracoviště  Ústav stavební ekonomiky a řízení  

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE  

Student  Bc. Michal Maděřič  

Název  Tvorba podnikatelského záměru  

Vedoucí práce  Ing. Eva Vítková, Ph.D.  

Datum zadání  31. 3. 2021  

Datum odevzdání  14. 1. 2022  

V Brně dne 31. 3. 2021  

doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. 
Vedoucí ústavu  

 
prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. 

Děkan Fakulty stavební VUT  
 



 
 

PODKLADY A LITERATURA  
Koráb, V.; Peterka, J.; Režňáková, M.; Podnikatelský plán, Computer Press, 2007, ISBN 
978-80-251-1605-0  
Fotr, J.; Souček, I.; Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, Grada Publishing, 
2005, ISBN 802-47-093-92 
Petřík, T.; Ekonomické a finanční řízení firmy, Grada Publishing, 2009, ISBN 978-80-247-
3024-0  
Srpová, J.; Podnikatelský plán a strategie, 1. vyd., Grada Publishing, 2011, ISBN 978-80-
247-4103-1  

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ  
Zadání:  
1. Charakteristika podnikatelského záměru 
2. Definování jednotlivých kroků pro tvorbu podnikatelského záměru  
3. Popis jednotlivých částí podnikatelského záměru  
4. Případová studie – sestavení vlastního podnikatelského záměru  
Cílem práce je vytvoření podnikatelského záměru ve zvolené lokalitě.  
Výstupem práce je stanovení a propočítání jednotlivých částí podnikatelského záměru 
a posouzení jeho realizovatelnosti.  

STRUKTURA DIPLOMOVÉ PRÁCE  
VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, 
odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 
odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást 
závěrečné práce).  
2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT 
"Úprava, odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana 
"Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná 
součást závěrečné práce v případě, že přílohy nejsou součástí textové části závěrečné 
práce, ale textovou část doplňují).  

 
Ing. Eva Vítková, Ph.D. 
Vedoucí diplomové práce  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru. V teoretické části 
jsou vymezeny důvody k sestavení podnikatelského záměru a obecný postup 
tvorby. Tvorba záměru je zde popsána postupně, ve struktuře, která se běžně pro 
podnikatelský záměr používá. Druhá část diplomové práce se zabývá sestavením 
konkrétního podnikatelského záměru. Tématem tohoto záměru je projekt bytového 
domu s obchodními prostory. Obsahem záměru je představení společnosti, která 
stojí za projektem, obeznámení s okolnostmi projektu, finanční a jiné analýzy 
potřebné k sestavení podnikatelského záměru.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

podnikatelský záměr, podnikatelský plán, finanční plán, developerský projekt, 
podnik, projekt, struktura podnikatelského záměru  

ABSTRACT  

The diploma thesis deals with the proposal of a business plan. The theoretical part 
defines the reasons for compiling a business plan and the general process of its 
creation. The creation of the plan is described progressively, with the structure that 
is commonly used for a business plan. The second part of the thesis presents the 
proposal of a specific business plan. The topic of this plan is the project of 
an apartment building with retail space. The content of the plan is the introduction 
of the company behind the project, the acquaintance with the circumstances of the 
project, financial and other analyzes that are needed for the composition of the 
business plan.  

KEYWORDS  

business plan, financial plan, development project, business, project, business plan 
structure  
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1    ÚVOD 

Tématem této diplomové práce je podnikatelský záměr. První polovina práce se zabývá 
obecnou teorií podnikatelského plánu. Jsou zde uvedeny důvody k sestavení záměru a 
náležitosti, které by měl obsahovat. Teoretická část je popsána v posloupnosti, ve které 
se podnikatelské záměry obvykle sestavují. Počínaje titulním listem, přes marketing 
podniku či produktu, až po finanční plán. Ke každé této strukturní části je uvedeno, co 
by měla obsahovat, v jaké formě, popřípadě jaké metody je vhodné použít k získání 
potřebných dat. Jak již bylo zmíněno, teorie pojednává o podnikatelském záměru 
obecně, tedy napříč obory či velikostmi podniků. Proto je možné, že v některých 
případech podnikatelských plánů se nevyskytují některé zde uvedené části nebo naopak 
musí být doplněny jiné náležitosti.  

Druhá polovina diplomové práce se věnuje sestavením konkrétního podnikatelského 
záměru. Ten je zaměřen na projekt „Bytový dům s obchodními prostory – Břeclav – 
Lidická“. Tento projekt má být prvním projektem nově založeného podniku Real Made 
stavební development s.r.o., který chce podnikat v oblasti realitních investic do 
novostaveb i rekonstrukcí. Společnost chce působit zejména v Jihomoravském a 
Zlínském kraji. 

Projekt „Bytový dům s obchodními prostory – Břeclav – Lidická“ je stavební dílo, jehož 

hlavním objektem je částečně podsklepená budova s třemi nadzemními podlažími. První 

podlaží bude sloužit jako obchodní prostory. V druhém a třetím podlaží se mají nacházet 

byty v dispozicích 2+kk a 1+kk. Následně budou tyto prostory společností prodány nebo 

pronajímány. 

Podnikatelský záměr obsahuje představení společnosti Real Made stavební 

development s.r.o. a popis externího prostředí projektu. Dále jsou sestaveny 

marketingový plán, který byl vytvořen pomocí marketingového mixu a analýza rizik 

s identifikací rizik, ohodnocením rizik a návrhu opatření vedoucích ke snížení rizik. Na 

závěr je umístěn finanční plán. Základem finančního plánu jsou naplánované příjmy a 

výdaje. Hlavním bodem pro výdaje jsou celkové náklady stavby, které jsou zde 

stanoveny pomocí cenových ukazatelů od společnosti RTS, a.s. Ke stanovení příjmové 

složky projektu jsou využity data o prodejních nebo nájemních cenách bytů i 

obchodních prostor získaná z analýzy trhu. 
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2    TEORETICKÁ ČÁST 

2.1   Podnikatelský záměr 

Důvodem pro zpracování podnikatelského záměru je nutnost ověření životaschopnosti 
a realizovatelnosti podnikatelského plánu či nápadu, a to před tím, než dojde 
k rozhodnutí takový plán uskutečnit.      [2] 

Stěžejní úlohu hraje podnikatelský záměr při oslovení budoucího investora, společníka 
nebo klíčových zaměstnanců. Těmto potenciálním účastníkům projektu řekne 
podnikatelský záměr, co mohou od projektu očekávat.     [2] 

I pro samotného podnikatele je podnikatelský záměr přínosem. Při jeho zpracování si 
ujasní své budoucí kroky k úspěšné realizaci projektu. Ujasní si také finanční náročnost, 
konkurenční situaci nebo s jakými schopnostmi a kolik zaměstnanců bude zapotřebí. [2] 

Hlavní informační vstupy k sestavení podnikatelského záměru by měly být zjištěny 
z provedených technicko-ekonomických studií, finanční analýzy, investičního 
programu a finančního plánu.      [3] 

2.2   Struktura 

Přesný obsah podnikatelského záměru, a tudíž ani jeho struktura není závazně 
předepsána. Co bude obsahem záměru závisí zejména na informačních požadavcích 
daného investora nebo banky, kterou má tento záměr přesvědčit o výhodné investici. 
Rozdílné požadavky se kladou také na objem informací. Banky většinou vyžadují vyšší 
podrobnost a mnoho dalších dokumentů nad rámec podnikatelského záměru. Naopak 
mnoho investorů dnes upřednostní seznámení se s projektem v podobě prezentace. [2] 

2.2.1  Titulní list 

Tato strana by měla obsahovat název podnikatelského subjektu, název podnikatelského 
plánu, jména zakladatelů, autorů záměru, jiných klíčových osob apod. Pro vlastní 
ochranu je vhodné uvést prohlášení jako: „Informace obsažené v tomto dokumentu jsou 
důvěrné a jsou předmětem obchodního tajemství. Žádná část tohoto dokumentu nesmí 
být reprodukována, kopírována nebo jakýmkoli způsobem rozmnožována nebo 
ukládána v tištěné či elektronické podobě bez písemného souhlasu autora.“   [2] 
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2.2.2  Obsah 

U obsáhlejších písemností je obsah samozřejmostí. Bohužel se setkáváme i s případy, 
kdy obsah není v těchto písemnostech zařazen. V takovém případě se vyhledávání 
informací stává zdlouhavým a některé potenciální investory to může i odradit od 
spolupráce. Přehledný obsah se doporučuje do třetí úrovně nadpisů a v rozsahu 
maximálně dvou stran.      [2] 

2.2.3  Realizační resumé 

Nebo také Exekutivní souhrn. Je jakousi mini verzí podnikatelského záměru. Případný 
investor z těchto, přibližně třech stran textu, zjistí základní charakteristiku projektu a 
firmy. Je důležité dát si na tomto souhrnu záležet, aby poskytovatele kapitálu zaujal a 
předal mu základní přehled o záměru.      [3] 

V realizačním resumé by se měl objevit zejména popis předmětu podnikání, produktu 
či služby. Vlastnosti tohoto produktu, jeho odlišnost od konkurenčních, umístění na 
trhu, případně nástin distribuce. Objevit by se zde měla strategie zaměření podniku na 
dalších několik let. Tedy stanovené cíle firmy, způsob dosažení uvedených cílů a také 
to v jaké fázi se firma právě nachází. Resumé ještě obsahuje popis stěžejních osob, jež 
jsou angažovány v projektu, jejich zkušenosti, kvalifikaci a přínos pro podnik. 
Stěžejním bodem jsou klíčové finanční aspekty, zde se případný investor seznámí 
s odhadovanými zisky a velikosti potřebného kapitálu.      [3] 

Přestože je exekutivní souhrn řazen na začátek podnikatelského záměru zpravidla bývá 
psán až jako poslední. Tato část má za úkol posuzovatele podnikatelských plánů přimět 
k tomu, aby měl zájem se o plán vůbec zajímat. Pro přehlednost je lepší data jako jsou 
finanční aspekty umístit do tabulky, to ovšem platí pro většinu dokumentů.   [1] 

2.2.4  Popis podniku 

Tato kapitola výstižně a konkrétně popisuje subjekt zastřešující projekt podnikatelského 
plánu. Potenciálnímu investoru má prokázat, že svůj kapitál vkládá do spolehlivých 
rukou.      [1] 

 Představení podniku začíná u uvedení zákonné formy a hlavních živností, které chce 
podnik provozovat nebo již provozuje. Pokud podnik pracuje s konkrétní vizí své 
činnosti může ji taktéž uvést společně s definovanými strategickými cíli. S tím souvisí 
i seznámení s přehledem produktů či služeb, kterými chce podnik dosahovat zisků. 
Produkty a služby by měly být popsány do takového detailu, aby byla vystižena jejich 
pozice a konkurenceschopnost na trhu.      [1] 
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Popis by měl obsahovat organizační strukturu podniku, zejména pokud je pro podnik 
nezbytný vyšší počet zaměstnanců. Také představení manažerského týmu, tyto osoby 
řídící realizaci či chod projektu, respektive jejich zkušenosti, pověst nebo vzdělání, 
mohou pro potenciálního investora znamenat jednu ze záruk úspěchu projektu 
a minimalizaci rizika. Vhodné je uvést i plánovaný způsob vedení účetnictví, pojištění 
odpovědnosti nebo strukturu pracovních pozic a jejich potřebnou kvalifikaci.  [1] 

Do této části také patří popis infrastruktury podniku, sídlo, umístění závodů, skladů, 
nutná strojní nebo IT vybavení, autopark či software a jiné. Uvádí se zde i kontaktní 
údaje, adresa provozovny, pokud bude umístěna na jinou adresu než sídlo společnosti. 
Také by mělo být uvedeno, zda jsou nemovitosti majetkem společnosti nebo zda jsou 
pronajímány a jakým způsobem je uzavřena smlouva či řešena případná rizika ztráty 
prostor. Případně ujasněna situace s potřebou zajištění dalších prostor, a naopak s čím 
v současnosti disponuje.      [1] 

2.2.5  Externí prostředí (trh) 

V této části se nachází zpracovaná data z průzkumů příležitostí a hrozeb na úrovni 
makroprostředí. Analyzuje se zde tedy trh a následně vymezuje relevantně dostupná část 
trhu pro daný záměr. Z nadefinované části trhu se zjistí její rysy, trendy, konkurence, 
potenciální dodavatelé a zákazníci. Poté již přichází na řadu kreativní činnost 
podnikatele, jakým způsobem a prostředky dokáže přesvědčit definovanou část trhu o 
relevantnosti jeho nového výrobku či služby, avšak podrobnosti náleží do následující 
časti – Marketingový plán. Je také možné části analýza trhu a marketingový plán spojit 
do jedné.     [1] 

Pro analýzu trhu bude jistě využito několik zdrojů, je žádoucí tyto zdroje zaznamenat 
a identifikovat z důvodů doložení, že použitá data nejsou smyšlená a také kvůli pozdější 
aktualizaci, ke které by se muselo přistoupit v případě zdržení záměru, ať už 
z jakýchkoliv příčin. Data pro analýzu externího prostředí, pokud je jich větší množství, 
se nemusejí objevit v této části v kompletní podobě, pro přehlednost je dostačující, když 
se zde vyskytnou výsledná, podstatná nebo jinak logicky sumarizovaná a v kompletní 
podobě budou k dohledání jako přílohy.      [1] 

2.2.6  Marketingový plán 

Nebo také marketingová strategie, jde v podstatě o strategické plánování. Může být 
pojato rozličnými variantami, záleží na tom, v jaké fázi se podnik nachází vzhledem 
k působnosti na trhu, zda vstupuje na trh, usazuje se nebo jen upevňuje své postavení. 
Pro podniky nebo produkty, jenž na trh vstupují, je typická nižší cena než u konkurence, 
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která se po ustálení postavení postupně přiblíží konkurenci. To je jeden z nástrojů, jenž 
definuje tzv. marketingový mix.      [1] 

Marketingový mix je složen ze čtyř základních složek, jsou to produkt, cena, podpora 
prodeje a distribuce. Složky mixu jsou na sobě závislé a jejich ideální kombinace 
vychází z předpokladů daného trhu a projektové strategie. Marketingový mix je také 
známý pod spojením „4P“ z anglických překladů již zmíněných čtyř základních složek. 
     [2] 

 

Produkt a produktová politika (Product) 

Charakteristiky výrobku musí být nastaveny tak, aby byla zajištěna jeho 
životaschopnost na trhu. Zvážení šíře sortimentu, bude výhodnější mít více 
produktů, jeden produkt ve více možných modifikacích či pouze jeden produkt 
v jedné variantě? Produktová politika musí vzít též v potaz návrh produktu, zda 
nebude nutné vyrobit prototypy a nechat jej otestovat trhem nebo zda není na místě 
zvážit jinou variantu analýzy, jež by alespoň teoreticky prokázala životaschopnost 
výrobku na trhu. Nakonec je nutné také stanovit způsob prodeje, balení, servisu 
nebo záručních podmínek.          [2] 

Cena a cenová politika (Price) 

Hlavním faktorem při tvorbě ceny jsou samozřejmě náklady na jednotku 
produkce, ovšem v případě uvedení nového produktu mohou náklady převýšit 

Obrázek 2-1: Marketingový mix (4P) 
zdroj: [2], zpracování: vlastní 
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prodejní cenu, taková situace nastává při mimořádných nákladech na stavební 
úpravy, neoptimalizovaném výrobním procesu nebo nákladech spojených 
s marketingem. Podnik má v takovém případě za úkol co nejrychleji zvládnout 
výrobní proces. Může také nastat situace, kdy konkurence dočasně sníží cenu pro 
udržení si postavení na trhu. Je tedy nutné také vzít v úvahu ceny konkurenčních 
produktů na trhu. Pozornost při tvorbě ceny musí mít i politika státní cenové 
regulace, strategie poskytování zvýhodněných cen, dealerské nebo realitní 
odměny a platební podmínky.         [2] 

Podpora prodeje (Promotion) 

Jde převážně o propagaci podniku a produktu. Podpora prodeje je důležitá při 
vstupu nového subjektu či výrobku na trh, ale neměla by se podcenit ani při 
udržení pozice a dosahování dlouhodobého cíle. 

Bavíme se zde tedy o tzv. komunikační politice, která má pomoci k dosažení:  

• ekonomického cíle – motivace k nákupu, a tedy dosažení předpokládané 
poptávky 

• informačního cíle – zejména informovat o existenci produktu, ale také jakou 
kvalitou nebo jakými vlastnostmi produkt disponuje 

• emocionálního cíle – vytvoření u potenciálního klienta pozitivní emoci a postoj 
k produktu či značce 

K dosažení cílů komunikační politiky se využívají nástroje komunikačního mixu. 
Patří mezi ně například: 

• Reklama – Rychlé oslovení vysokého počtu osob pomocí médií, avšak nízkou 
přesvědčivostí a naléhavostí. 

• Podpora prodeje – Zaměřuje se na obchodní zprostředkovatele a konečné 
spotřebitele, kterým můžou být poskytnuty slevy, bonusy, vzorky zdarma, 
věrnostní programy, propagační předměty. Potom soutěže pro obchodní 
partnery nebo školení prodejního personálu pro obchodní zprostředkovatele. 

• Osobní prodej – Pravděpodobně nejefektivnější komunikační nástroj, ale také 
nejnáročnější. Jde o veletrhy, výstavy, obchodní setkání, poradenství při 
prodeji atd. 

• Vztahy s veřejností (public relations) – Úkolem tohoto nástroje je přispívat 
k dobré pověsti firmy. Veřejností se v tomto případě myslí veškeré tržní i 
netržní subjekty dotýkající se podnikání firmy (zákazníci, dodavatelé, státní 
orgány, zaměstnanci atd.). K dobré image přispívá poskytování informací tisku 
a celková komunikace s médii nebo sponzoring a charitativní dary.   [2] 
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Distribuční cesty (Place) 

Podnikatelé většinou vědí vše o svém produktu, znají jeho kvality, konkurenční 
výhody a mají i představu o tom, kolik by měl jejich produkt stát. Avšak 
zapomínají nebo podceňují organizaci prodeje, tedy návrhy strategií prodejů a 
popis distribučních cest. Řešením mohou být odpovědi na tyto otázky: 

• Chceme si veškeré prodejní aktivity zajistit sami? 
• Je náš produkt vhodný spíše pro přímí prodej koncovému zákazníku nebo 

prodej přes obchodní (prodejní) zprostředkovatele?  

Přímý prodej je vhodnější variantou pro produkty vysoké hodnoty, produkty 
upravované individuálním potřebám zákazníka nebo v případech, kde je menší 
počet potenciálních zákazníků ovšem s vysokým počtem produktů k odběru. 
V případě, že bude výhodnější variantou prodej přes zprostředkovatele: 

• Bude lepší spolupráce s velkoobchody nebo maloobchody, které firmy, osoby 
nebo instituce přicházejí v úvahu? Např. obchodník podle druhu sortimentu, 
podle pověsti značky obchodníka, aj. 

Častým úkazem je stanovení prodejních nákladů procentem z obratu. Pokud je 
takové procento definováno důkladnou kalkulací a je pravidelně aktualizováno, 
pak je i tento postup správný. 

Lepším postupem ale je si nejdříve stanovit si prodejní cíle (např. obrat). Pro 
prodejní cíl určit potřebný počet prodaných produktů, zakázek nebo zákazníků. 
Zde je nutné nejen vyčíslit náklady na prodejní aktivity jako jsou administrativa 
prodeje, servis, náklady na výstavní stánky, péče o zákazníky aj., ale také 
odhadnout výdaje vynaložené pro získání potřebného počtu zakázek. Ke všem 
těmto aktivitám je nutné přidělit určitý počet pracovníků s danou kvalifikací. 
U stanovení nákladů potřebných ke splnění prodejních cílů je důležité nepodcenit 
cestovní výdaje a s nimi spojený nákup nebo leasing vozidel určených k těmto 
účelům, náklady na telekomunikaci, podporu prodeje nebo školení.   [2] 
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2.2.7  Operační plán 

Jde o sestavení realizačního projektového plánu, tedy detailnější zpracování realizace 
podnikatelského záměru v čase. Obecně by se měla délka plánovacího období 
pohybovat kolem 2-3 let, tato doba je ale značně individuální pro každý podnikatelský 
záměr. Závisí na oboru, ale i velikosti projektu, například v oblasti firem specializujících 
se na software, kde je vývoj velmi dynamický, je horizont tří let u drtivé většiny projektů 
abstraktním náhledem do budoucnosti. Naopak ve stavebnictví není problém narazit na 
projekty, zejména ve spojitosti s veřejnými zakázkami, které musí pohlížet na dobu 
třiceti let i více.      [1] 

Ke zpracování realizačních kroků v čase postačuje v případě jednodušších projektů 
„tabulka časových milníků pro kritické kroky a fáze realizace podnikatelského plánu“. 
[1, str 85] Nástrojem užívaným ke zpracování operačního plánu komplexnějších 
projektů bývá nejčastěji Ganttův diagram, jenž využívají i specializované softwary jako 
MS Project nebo Visio, lze jej ovšem s trochou úsilí vytvořit i v MS Excel a dalších 
tabulkových procesorech. Dalšími často používanými nástroji bývají PETR diagramy a 
síťové grafy. Tyto nástroje mimo jiné pomáhají stanovit tzv. kritickou cestu. Kritickou 
cestou se v projektovém řízení nazývá nejdelší cesta napříč celým digramem (grafem). 
Skládá se z kritických činností, které mají nulovou časovou rezervu, a tudíž zpoždění 
kterékoliv z takových činností znamená zpoždění celého projektu. Princip kritické cesty 
tedy dává informaci o tom, které z činností celého operačního plánu jsou časově 
nejrizikovější a je potřeba se na ně soustředit.      [1] 

 

 

Obrázek 2-2: Ukázka Ganttova diagramu v softwaru MS Project 
zdroj: vlastní, zpracování: vlastní 
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2.2.8  Personální zdroje 

Tuto část podnikatelského záměru není vždy nutné uvažovat. Zda zařadit kapitolu 
personálních zdrojů závisí na komplexnosti a velikosti podnikatelského plánu nebo na 
potřebě odbornosti v personálním obsazení.  

V případě nutnosti většího počtu pracovníků pro realizaci nebo provoz se identifikují 
pracovní pozice, počty pracovníků a organizační hierarchie. Dále by se měla objevit 
informace, zda jsou pracovní pozice již obsazeny, neobsazeny nebo částečně obsazeny, 
respektive kým a jak je plánováno neobsazené pozice naplnit. Dalším úkolem této části 
je stanovit stěžejní pozice, které je potřeba obsadit osobou s danou specializací a nutnou 
praxí. Tyto místa je nutné mít s jistotou ošetřena již před zahájením realizace 
podnikatelského záměru.      [1] 

2.2.9  Finanční plán 

Úkolem této části je proměnit data z předchozích částí na data finanční, tedy číselná. 
Finanční plán musí dokázat realizovatelnost podnikatelského plánu z ekonomického 
hlediska. Hlavními výstupy by měly být plány nákladů a výnosů, peněžních toků, 
financování, plánovaná rozvaha a výkaz zisků a ztráty, výpočty bodu zvratu a další 
finanční analýzy. 

Plánování výnosů a příjmů 

Základem je rozlišení výnosů a příjmů. „Výnosy jsou peněžní částky, které podnik 
získal svou činností (tržby, dividendy) bez ohledu na to, jestli ve stejném čase došlo 
ke skutečné úhradě. Příjmy jsou naproti tomu reálné toky peněz za provedené 
činnosti firmy.“            [4] 

Plánování nákladů a výdajů 

„Náklady představují peněžní vyjádření opotřebení či spotřebování majetku. 
Snižují se jimi aktiva a zvyšují závazky. Náklady snižují hospodářský výsledek, ale 
také daňovou povinnost, pokud jsou daňově uznatelné. Většinou jsou spojeny 
s výdaji. Pod těmi rozumíme především peněžní úbytek aktiv. Vidět jde tedy nejvíce 
na hotovostních prostředcích.“         [4] 

Předpokladem efektivního řízení podnikání je určování nákladů podle struktury. 
Členit náklady se dají podle:  

• druhu (náklady na materiál, mzdy, odpisy, energie aj.) 
• účelu – rozdělení podle potřeby k rozpočtům a kalkulacím (na zakázku, 

podle oddělení nebo středisek aj.) 
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• činnosti – ve firmě (náklady na provoz či výrobu, finanční, mimořádné aj.) 
• kalkulačního členění – přiřaditelné na jednici výroby (přímé) nebo 

přepočtené přes kalkulační základnu (nepřímé) 
• závislosti na objemu prováděného výkonu (fixní a variabilní) 

Členit náklady můžeme i jinými způsoby, závisí na konkrétním podniku, jakým 
způsobem potřebuje své náklady identifikovat, aby je mohl efektivně řídit. 

V části finančního plánu by se měl objevit výpočet bodu zvratu. K tomu je třeba 
znát fixní a variabilní náklady, jež jsou základními daty ke stanovení bodu zvratu. 
             [4] 

Finanční výkazy 

Hlavním důvodem sestavení kvalitního podnikatelského záměru je potřeba 
získání investic pro projekt. Rozhodnutí o investici, a to zejména z bankovního 
sektoru se neobejde bez předložení plánu peněžních toků, plánovaného výkazu 
zisku a ztráty a plánované rozvahy.        [2] 

Plán peněžních toků dává přehled o příjmech a výdajích v podniku. Běžně se 
vyhotovuje jako roční souhrn, avšak v investiční fázi projektu, kdy je projekt 
kapitálově náročný bývá požadováno zpracovat plán peněžních toků na 
podrobnější úrovni. Investor si tak může zkontrolovat výši nutných finančních 
prostředků k realizaci záměru.         [2] 

Plánovaný výkaz zisky a ztráty (výsledovka) podává informaci o hospodářském 
výsledku podnikání. V očích investora má tato informace význam z hlediska 
schopnosti splácet např. splátky a úroky úvěru. Tento výkaz se obvykle také 
zpracovává pro období roku. Začátek podnikání, alespoň šest měsíců, je však 
bezpečnější rozpracovat podrobněji.        [2] 

Plánovaná rozvaha znázorňuje majetkový vývoj podniku a zdroje financování 
majetku. V období, kdy jsou největší změny v majetkovém složení, se doporučuje 
tvořit rozvahu pololetně a v dalších, běžných, obdobích již standardně k 31.12. 
příslušného roku.           [2] 

Obdobím, kterým se plánované výkazy mají zabývat je minimálně do chvíle 
vykázání zisku, životnosti investice nebo splacení úvěru. Prokázání výhodnosti 
investice do podnikatelského záměru je možné za pomoci poměrových ukazatelů 
finanční analýzy, jež vychází právě z dat výše uvedených výkazů. K nejčastěji 
používaným ukazatelům patří: 
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• Ukazatel rentability – je měřítkem atraktivity investice. Ukazuje schopnost 
zhodnocení investovaného kapitálu. 

• Ukazatel likvidity – určuje schopnost podniku splácet své krátkodobé 
závazky.  

• Ukazatel aktivity – informuje, zda podnik efektivně využívá svá aktiva. Jde o 
poměr majetku a tržeb. 

• Ukazatelé zadluženosti – zkoumají dlouhodobou finanční stabilitu podniku. 
             [2, 5] 

Mezi finanční ukazatele je možné zařadit také bod zvratu. Výpočet bodu zvratu, 
nebo také bodu zlomu, dává informaci o množství produkce, která je třeba, aby 
nevznikala žádná ztráta ani zisk (tržby se rovnají nákladům). Čím vyšší je 
hodnota, pohledu množství produkce, tím méně bude firma odolná na pokles 
poptávky a rychleji se může dostat do ztráty.      [2, 5] 

Pokud požadujeme účast cizího kapitálu v návrhu financování projektu, uvádíme 
potřebnou částku, dobu splatnosti, podmínky poskytnutí zdrojů, které je podnik 
schopen poskytnout a dodržet. Co budou věřitelé hodnotit především na 
podnikatelském plánu, je schopnost splácet úvěr. Za důležitou veličinu považují 
investoři hodnotu firmy, k tomu využívají DCF – diskontované peněžní toky, 
FCFF – volné peněžní toky pro akcionáře a věřitele, NPV – čistá současná 
hodnota aj. Často se zpracovává finanční plán realistický, optimistický a 
pesimistický.           [2, 5] 

2.2.10  Hodnocení rizik 

Sebelepší podnikatelský nápad, prověřený nejdokonalejšími analýzami sebou ponese 
rizika ohrožující úspěšnou realizaci projektu. Z toho důvodu by se měla provádět 
analýza rizik podnikatelského plánu. Tato analýza pomůže rizika rozpoznat, určit 
kterým bude lepší se snažit vyhnout a na které se připravit, aby její důsledky byly co 
nejmenší.     [3] 

Řízení rizika je možné rozdělit do čtyř klíčových kroků: 

1. Identifikace krizových faktorů 

Jde o důkladné promyšlení, co všechno může přinést projektu problémy. Základními 
třidami, jak lze riziko popsat jsou: 

• Rizika čistá nebo podnikatelská 
Dopady či vzniklé situace z rizika čistého jsou pouze negativního charakteru. 
Naopak rizika podnikatelská sebou nesou negativní i pozitivní stránku. 
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• Rizika systematická nebo nesystematická 
Systematická (neboli tržní) rizika vznikají společnými okolnostmi a dotknou se 
více či méně celého trhu (např. fiskální a monetární politika). Proti 
systematickému riziku se nedá diverzifikovat. Riziko nesystematické ovlivňuje 
pouze daný projekt nebo podnik (např. selhání dodavatele). 

• Rizika vnější nebo vnitřní 
Makroekonomická a mikroekonomická rizika týkající se podnikatelského okolí 
jsou rizika vnější. Vnitřní se týkají faktorů v podniku (např. problémy týkající 
se vývoje a výzkumu nebo selhání pracovníků). 

• Rizika ovlivnitelná nebo neovlivnitelná 
Záleží, zda je v možnostech podniku nebo manažera ovlivnit příčiny vzniku 
rizikové situace (ovlivnitelné) nebo to v možnostech podniku není 
(neovlivnitelná).  

• Riziko primární nebo sekundární 
Primárním rizikem je riziko spadající do jakékoli výše popsané třídy. 
Vytvořením opatření proti nějakému primárnímu riziku vznikne odlišná situace, 
která může přinést nějaké jiné méně problematické (sekundární) riziko. 

• Přiřazení rizika k fázi projektu 
Projekt, pro tento účel rozdělujeme na fáze příprava, realizace a provoz. 
Důsledky rizik, kterým se chce podnik vyhnout ve fázích přípravy a realizace 
jsou zejména zpoždění proti plánům a neúměrné navýšení nákladů proti 
plánovaným. Pro fázi provozu jsou to důsledky, které ovlivňují především 
hospodářský výsledek podniku.      [3] 

Podle věcné náplně se rizika dají třídil následovně: 

• Technicko-technologická 
Rizika povětšinou spojená se zastaralým vybavením, které způsobuje 
zpomalování výroby a zvyšující se náklady na údržbu nebo s nedostatečným 
vývojem produktů podniku, což má za následek zaostáváním za konkurencí a 
odliv zákazníků. 

• Výrobní (provozní) 
Toto riziko se pojí s kvantitativním nebo kvalitativním nedostatkem výrobních 
zdrojů. Nedostatek materiálů nebo špatná kvalita materiálu, málo pracovníků 
nebo pracovníci s nedostatkem praxe a nekorespondujícím vzděláním. 
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• Finanční 
Rizika spojená s financováním projektu jako jsou zvýšení úrokových sazeb 
úvěru nebo negativní změna v možnostech financovat projekt investorem. 

• Ekonomická 
Jde především o rizika spojená s náklady, tj. vyšší náklady na práci, materiál, 
energie, služby aj. 

• Tržní 
Toto riziko zahrnuje chybný odhad poptávky po produktech podniku. 
Neúspěšný prodej na domácím i zahraničním trhu. Příčinou mohou být vyšší 
ceny nebo horší kvalita vůči konkurenci, špatně zaměřený marketing atd. 

• Legislativní 
Jsou to změny v zákonech a jiných předpisech týkající se daní, monopolního 
jednání, ochrany zaměstnanců a životního prostředí ale také patentového práva. 

• Politická 
Riziko spojené s nestabilitou politické sféry. Taková nestabilita způsobuje 
stávky, občanské nepokoje až možné atentáty nebo může jít o razantní změnu 
politické orientace po volbách, která pak dá podmět ke vzniku rizik 
legislativních. Politická rizika se identifikují jak v zemi, kde podnik sídlí tak 
v zemích pro export produktů. 

• Environmentální 
Důsledkem environmentálních rizik jsou náklady spojené s obnovou životního 
prostředí a opatřením na ochranu životního prostředí, která se pojí 
s legislativními nařízeními. Jde ale také o snížení poptávky z důvodu pohledu 
zákazníka na firmu jako na subjekt zanedbávající environmentální okolnosti. 

• Lidské aspekty 
Subjekty angažované v projektu se skládají z lidských bytostí, a to nejsou stroje 
a tedy chybují. Jde převážně o osoby na manažerských postech, na kterých stojí 
úspěšnost projektu. 

• Informační 
Zahrnují tok dat za pomoci informační techniky. Komplikace v projektu mohou 
způsobit dva směry tohoto rizika. Nedostatečně kvalitní tok informací mezi 
subjekty angažujících se v projektu nebo únik informací, které mohou 
v nesprávných rukou způsobit nezdar projektu. 
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• Zásahy vyšší moci 
Rizika podnikem neovlivnitelná. Havárie v podniku nebo např. u dodavatele 
energie. Živelní katastrofy jako záplavy, tornáda, závěje aj., ale i teroristické 
útoky.      [3] 
 

 

Obrázek 2-3: Možná struktura (obvyklých) rizik podniku 
zdroj i zpracování: [1, str 91] 

2. Kvantifikace rizik 

Číselné vyjádření pravděpodobnosti vzniku rizika a také vyjádření možných důsledků 
řešeného rizika.  

Kvantifikace je důležitým krokem pro zjištění, jakým způsobem naložit s jednotlivými 
riziky, která rizika vyžadují přednost před jinými, která jsou vhodnější pro to jim 
předejít a u kterých se zaměřit na minimalizaci důsledků.      [1] 

Kvantifikace rizika se dělí na kvantitativní a kvalitativní. V dále uvedených tabulkách 
je uveden možný postup kvalitativní kvantifikace rizik projektu. Výsledkem je zjištění, 
která rizika ohrožují podnik či projekt nejvíce.      [1] 
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Tabulka 2-1: Zvolení stupnic popisující riziko 
zdroj: studijní materiál – doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D., zpracování: vlastní 

Číselná 
stupnice 

Pravděpodobnost výskytu 
rizika  

Číselná 
stupnice Závažnost dopadu rizika 

1 Velmi nepravděpodobná  1 Neznatelná 
2 Nepravděpodobná  2 Malá 
3 Možná  4 Významná 
4 Pravděpodobná  8 Velmi významná 
5 Velmi pravděpodobná  16 Nepřijatelná 

 

Tabulka 2-2: Kvantifikace rizika 
zdroj: studijní materiál – doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D., zpracování: vlastní 

Pravděpodobnost 
výskytu 

Závažnost dopadu 
1 2 4 8 16 

1 1 2 4 8 16 
2 2 4 8 16 32 
3 3 6 12 24 48 
4 4 8 16 32 64 
5 5 10 20 40 80 

 

Tabulka 2-3: Standardní akce k řešení rizika podle stupně kvantifikace 
zdroj: studijní materiál – doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D., zpracování: vlastní 

Akce vůči riziku 
1-2 Sledování 
3-9 Sledování a redukce 

10-28 Pojištění 
29-80 Vyhnutí se riziku 

3. Opatření na snížení rizika 

Opatření proti riziku se dělí do dvou skupin. Podle zaměření opatření na příčiny rizika 
nebo na negativní dopady rizika.  

Opatření zaměřená na příčiny vzniku rizika má za úkol takové příčiny odstranit nebo 
alespoň oslabit. Je možné se setkat s označením preventivní opatření nebo také 
ofenzivní přístup. Opatření negativních dopadů rizika nebo též defenzivní přístup je 
v podstatě nápravným opatřením již způsobených škod.      [1] 
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Opatření zaměřená na příčiny vzniku rizika 

• Využití síly 
Aktivity, kterými mohou snižovat možnost vzniku rizika silné společnosti 
s vlivem například do politické sféry, kde prosazují úpravy legislativy v jejich 
prospěch. Také je možné využití síly podnikem, který má navrch díky situaci 
na trhu např. vůči dodavateli jenž má na trhu velké množství konkurence. 

• Transfer rizika 
Přesun rizika zpravidla pomocí dlouhodobých dodavatelsko-odběratelských 
smluv právě na dodavatele a odběratele. Smlouvy se závazným odběrem a 
předem stanoveným principem formování ceny. 

• Zisk informací 
Informace ze styku se zákazníky, které následně pomáhají pracovat 
s poptávkou. Jsou to informace o potřebách zákazníků, jakým způsobem 
produkt vybírají a kdo rozhoduje o jejich nákupu nebo pomocí stálých 
zákazníků otestovat nový produkt. Je možné sem zařadit analýzy trhu, které 
nám poskytnou informace o konkurenci nebo obchodních partnerech. 

• Zvyšování kvality a kvantity zabezpečení zdrojů 
Zajištění např. vyššího počtu kvalifikovanějších pracovníků nebo kvalitnějšího 
zařízení výroby pro snížení technicko-technologických rizik. 

• Vertikální integrace 
Vertikální integrace jde využít oběma směry (výrobního) řetězce. Je možné 
např. nahradit dodávky komponent vlastní výrobou nebo přesměrovat prodej 
přes prostředníka přímým prodejem. Možná je také vertikální integrace za 
pomoci majetkového vstupu do dodavatelské nebo odběratelské firmy a tím 
zvýhodnit podnik.           [1] 

Opatření na snížení negativních dopadů rizika 

• Flexibilita projektu (podniku) 
Flexibilita umožňuje efektivně reagovat na změny a situace na trhu. Například 
jde o změnu poptávaného produktu, neúměrné zvýšení ceny nebo nedostupnost 
materiálu, jenž lze řešit univerzálnějšími stroji a schopnostmi pracovníků 
pružně a rychle reagovat. Z toho vyplývá, že zajištěním rizika flexibilitou je 
drahým opatřením. Flexibilita projektu se nabývá také etapovou realizací. 

• Diverzifikace 
Umožňuje rozložit riziko tím, že je co nejvíce vstupů a výstupů na sobě co 
nejméně závislé. Diverzifikace výrobního programu je rozvržení sortimentu 
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dle různého zaměření a charakteru. Dále je na místě diverzifikace zákazníků a 
odbytových cest, diverzifikaci geografickou a diverzifikaci zatištění vstupů, 
kde je snaha využít služeb více dodavatelů pro jednu surovinu. 

• Dělení rizika 
Riziko neúspěchu je rozděleno pomocí účasti více subjektů v projektu. 
Využívá pro nákladné projekty, které by v případě neúspěchu byly pro jeden 
podnik likvidační. Dělení rizika je řešeno také získáním dotací nebo realizací 
PPP projektů, kde jsou rizika rozdělena mezi veřejný a soukromí sektor. 

• Pojištění 
Běžně se využívá pojištění pro ochranu rizik čistých. Bývají to škody na 
majetku a pozastavením výroby v důsledku živelné události nebo způsobení 
škody třetí osoby v důsledku provozu podniku. Začínají se objevovat pojištění 
podnikatelských rizik ve spojení se zahraničními investicemi. 

• Další opatření 
Termínované zajištění hlavně na ochranu proti negativním změnám úrokových 
sazeb a kurzů měn. Uplatňování etapových rozhodovacích postupů je zaměřené 
na rozdělení projektu do etap, které se odvíjí podle výsledků etap předchozích. 
Snižování fixních nákladů vede ke snížení hodnoty bodu zvratu a tím dochází 
k lepší odolnosti vůči poklesu poptávky. Vytváření rezerv na rovině finanční 
poskytuje oporu v likviditě pomocí, které lze překlenout většinu 
podnikatelských rizik. Potom je tu vytváření materiálových rezerv. Celkové 
držení zásob, které zabrání výpadkům výroby ale zejména držení zásob 
úzkoprofilových surovin nebo produktů v rezervě. 

• Opatření ve fázi realizace 
Posílení ochrany realizace projektu ve fázi realizační se dá docílit kvalitním 
výběrovým řízením, ve kterém nebude hrát roli jen nejnižší nabídková cena 
dodávky, ale nebude podceněno ani ověření spolehlivosti dodavatele a 
nabízená kvalita realizace. Pomocí smluvního zajištění je žádoucí přenést co 
nejvyšší míru rizika na dodavatele. Smlouvy musí definovat závazky k plnění 
věci z pohledu času, kvality, ceny a také sankcí za neplnění definovaných 
závazků.            [1] 
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2.2.11  Přílohy 

Co by mělo být obsahem příloh je individuální k podnikatelskému záměru. Pokud je 
přílohová dokumentace rozsáhlá, je možné k záměru přiložit seznam s poznámkou o 
možném vyžádání si podkladu z přílohy. 

V závislosti na typu záměru by se měly v příloze objevit tyto dokumenty: 

• Rozvahy a výkazy zisku a ztráty za období 3-5 let zpět (podniky s historií), 
• Výpis z obchodního rejstříku, 
• Kvalifikace klíčových osob, 
• Zásadní smluvní zajištění, 
• Výkresová dokumentace, 
• Prospekty, obrázky, nákresy, vizualizace výrobku, 
• Další podle obsahu záměru.         [2] 

2.3   Finanční plán 
Základní popis finančního plánu viz kapitola 2.2.9 Finanční plán. 

K sestavení finančního plánu je vhodné využít některého z tabulkových procesorů, ten 
pomůže efektivněji modelovat změny oproti výchozím předpokladům. Pro sestavení 
modelového finančního plánu jsou potřeba určité znalosti podnikového finančnictví. [1] 

2.3.1  Rozvaha podniku 

Dává přehled o majetku podniku (aktiv) a zdrojem jeho krytí (pasiv). Celkový součet 
aktiv musí být roven celkovému součtu pasiv. Znamená to, že např. kladný pohyb na 
jedné straně musí zákonitě znamenat záporný pohyb na straně stejné nebo kladný pohyb 
na straně druhé. [1] 
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Tabulka 2-4: Rozvaha ve zkráceném rozsahu 
zdroj: [1], zpracování: vlastní 

 

Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý majetek bývá označován také jako stálá aktiva nebo fixní aktiva. Podnik 
pořizuje dlouhodobý majetek jako investici a je s ním spojeno vynaložení vyšších 
peněžních prostředků na pořízení. Je charakteristický dlouhodobou spotřebou, to 
znamená, že je k podniku navázán alespoň na jeden rok. V rozvaze se dlouhodobý 
majetek vyřizuje ve třech položkách. Jsou to položky brutto, tj. pořizovací cena, 
korekce, to je položka oprávek, která upravuje položku brutto o dané opotřebení a 
položka netto, jenž je právě výsledná hodnota.        [1] 

Životnost dlouhodobého majetku je nutné rozdělovat na životnost technickou a 
ekonomickou. Technická životnost je určena fyzickou kapacitou majetku, je udána 
výrobcem a zpravidla je závislá na údržbě.        [1] 

U ekonomické životnosti nezáleží na fyzickém stavu majetku. Je dána časovým 
horizontem. Obvykle bývá mnohem kratší než životnost technická. Principem je převod 
hodnoty dlouhodobého majetku na hodnotu produktů, které se při prodeji přemění na 
zhodnocené investované prostředky. Proces postupného opotřebování se ekonomicky 
vyjadřuje jako odpisy.            [1] 
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Jednotlivé druhy odpisů jsou následující: 

• Účetní odpis 
Do účetnictví jsou postupně zadávána reálná opotřebení majetku. Způsob 
zadávání odpisů do účetnictví je v rukou účetní jednotky (podniku), pokud je 
postup v souladu se zákonem o účetnictví. Pro přehled se sestavují tzv. odpisové 
plány. Typicky se počítají ke konci účetního období, a to metodou časového 
odpisu, tj. podle předpokládané délky použitelnosti, nebo metodou výkonového 
odpisu, tj. podle jiné jednotky přepokládaného výkonu majetku. 

• Daňový odpis 
Je poměrná část hodnoty dlouhodobého majetku, jenž je možno zahrnout do 
nákladů pro stanovení daňového základu. Je to tedy jistá forma motivace státem 
k investicím v podniku. Daňové odepisování je možné, podle zákona o daních 
z příjmů, provádět metodou rovnoměrnou a zrychlenou. Délka odepisování 
majetku je možné pozastavit a tím pádem prodloužit, v minimální délce se ale 
musí řídit podle těchto odpisových skupin:      
             [6,7] 

Tabulka 2-5: Odpisové skupiny 
zdroj: [1], zpracování: vlastní 
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Oběžný majetek 

Také nazýván jako krátkodobý majetek. Je hodnota, která má vlastnost často měnit svou 
podobu, a to buď na věcnou nebo peněžní. Věcnou podobou je materiál, polotovary, 
výrobky a nedokončené výrobky, zboží. Peněžní forma krátkodobého majetku jsou 
peníze na účtu nebo v hotovosti (na pokladně), pohledávky nebo krátkodobé cenné 
papíry.              [1] 
 

 
Obrázek 2-4: Koloběh oběžného majetku 

zdroj: [1], zpracování: vlastní  
Oběžný majetek je v rozvaze třízen podle likvidity, a to od nejméně likvidních zásob, 
přes pohledávky až po nejlikvidnější finanční majetek (peníze). Zásoby je možné 
rozdělit ještě na zásoby nakupované anebo vlastní výroby. Pohledávky, tedy právo na 
finanční nebo věcné plnění ve prospěch podniku, se dělí na dlouhodobé (splatnost plnění 
nad jeden rok) a krátkodobé (do jednoho roku). Pohledávky vznikají buď z obchodního 
styku, např. za prodej výrobků a služeb, nebo z ostatních důvodů jako jsou odpočty daní. 
              [1] 

Zdroje financování majetku 

V rozvaze jsou zdroje financování majetku řešeny na straně pasiv. Poskytuje informaci 
o finanční struktuře podniku neboli kapitálové struktuře. Tato struktura tedy znázorňuje 
strukturu financí podniku, která kryje fixní majetek a některý oběžný s trvalým 
charakterem.             [1] 

Strana pasiv je prvotně rozdělena na zdroje vlastní a zdroje cizí a na nižší úrovni pak 
dlouhodobé a krátkodobé. Vlastními zdroji jsou podniku poskytnuté prostředky od 
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vlastníka (vlastní kapitál). K vlastním zdrojům patří také výsledek hospodaření podniku, 
který byl majitelem ponechán v podniku pro další rozvoj (investice). Cizí zdroje jsou 
závazky podniku vůči dalším osobám (subjektům) jenž se na podniku podílejí. Cizí 
zdroje podnik využívá dalšímu rozvoji, tj. investoři a banky. Tento způsob financování 
růstu bývá často efektivnější a rychlejší než pracovat pouze s vlastními zdroji.  [1] 

Do kategorie cizích zdrojů naleží také závazky vůči dodavatelům a rezervy. Rezervy ve 
své podstatě vlastně nejsou cizími zdroji, avšak plní funkci jakéhosi pojištění vlastním 
financováním. Plánuje-li podnik větší investici dostatečně dopředu může využít 
postupné odkládání zdrojů do rezervy. Rezervy jsou daňově uznatelným nákladem, 
tudíž v takovém případě došlo k postupnému uvolnění nákladů, a ne pouze v jednom 
období. V případě nevyužití rezervy dojde k jejímu rozpuštění a tím zvýšení výsledku 
hospodaření před zdaněním.          [1,10] 

2.3.2  Náklady a výnosy podniku  

Hodnota účelně vynaložené spotřeby majetku podnikem, pomocí které chce docílit 
zisku, je nazývána nákladem. Naopak výnosy představují hodnotu, jež podnik 
vyprodukoval svou činností. Pokud se vyčlení sledované období a určí se rozdíl výnosů 
a nákladů, pak tento je tento rozdíl výsledkem hospodaření v daném období. Základní 
vlastností jak nákladů, tak výnosů je, že nemusejí být spojené se skutečnými 
hotovostními toky ve stejném období. Výkony jsou další položkou, která charakterizuje 
výsledky podnikové činnosti. Tvoří jej tržby, aktivace vnitropodnikových tržeb a změny 
stavu vnitropodnikových zásob.          [1] 

Pohled na náklady, výnosy a výsledky hospodaření podniku za určité období dává výkaz 
zisku a ztráty. To je účetní závěrkový výkaz, také se mu říká výsledovka. Výkaz zisku 
a ztráty v základu dělí pohled na náklady a výnosy pro provozní, finanční a mimořádnou 
část.               [1] 

Všeobecně platí, že výnosy výrobního podniku tvoří převážně tržba za prodej výrobků 
a služeb. Naproti tomu u obchodního podniku jsou tvořeny rozdílem prodejní a kupní 
ceny, tedy obchodní marží (rozpětím).         [1] 

Výkaz zisku a ztráty je povinnou součástí účetních uzávěrek, avšak pro řízení podniku 
z pohledu výnosů a zejména nákladů je tento výkaz nedostačujícím. Pro řízení se tak 
využívají kalkulace a kalkulační třídění, jež jsou základními nástroji manažerského 
účetnictví.              [1] 

Kalkulační třídění je proces, který přiřazuje jednotlivé náklady a výnosy ke kalkulační 
jednici, tj. určitý výkon podniku. Pokud lze náklad přiřadit k jednomu konkrétnímu 
výkonu, pak je přímým nákladem. Oproti přímému nákladu je náklad nepřímý neboli 
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režijní, který nelze přiřadit k jednomu výkonu podniku. Proto se přiřazuje ke 
kalkulačním jednicím pomocí přirážek.         [1] 

Variabilní náklady jsou závislé na objemu výroby, rostou lineárně k růstu objemu 
výroby. Fixní náklady se v krátkodobém hledisku pohybují konstantě, nezávisle na 
objemu výroby. Jejich růst se projevuje skokově s vyššími změnami objemu výroby. 
Příklad k variabilním nákladům může být výrobní materiál a přímé mzdy, k fixním 
nákladům patří nájem prostor, mzdy technickohospodářských pracovníků nebo 
investice do výrobních strojů.          [1] 

Bod zvratu 

Pomocí dělení nákladů na fixní a variabilní je možné určit tzv. bod zvratu nebo také 
kritický bod rentability (BEP – break-even point). Je to konkrétní množství výroby, při 
kterém se celkové náklady rovnají tržbám a nedochází tedy k ziskovosti ani ke ztrátám. 
              [1] 

Ve výrobě zabývající se pouze jedním produktem se rovnice bodu zvratu vyjádří tímto 
způsobem: 

QBEP=
NFIX

p-nVAR
 

   kde je: NFIX   – fixní náklady za období 
     p   - prodejní cena produktu 
     nVAR   - variabilní náklad na produkt 

Rovnice 2-1: Bod zvratu – jeden produkt 
zdroj: studijní materiál – doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. 

Reálným výpočtem pro většinu podniku, které nevyrábí pouze jeden výrobek, je potřeba 

vyjít z procentního podílu variabilních nákladů na tržbách, tj.: 

QBEP =
NFIX

T − PNVAR ∙ T
 

   kde je: NFIX   – fixní náklady za období 
     T  – tržby za období 
     PNVAR – podíl variabilních nákladů na tržbách 

Rovnice 2-2: Bod zvratu – výroba více produktů 
zdroj: studijní materiál – doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. 
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Obrázek 2-5: Graf bodu zvratu 

zdroj: studijní materiál – doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D., zpracování: vlastní  

Pokud tvoří fixní náklady vysoký podíl z celkových nákladů, dochází pří relativně 
malých změnách tržeb k velkým změnám na ziskovosti. Tato vlastnost se vyjadřuje jako 
podíl fixních nákladů k nákladům celkovým a nazývá se provozní páka.   [1] 

Stupeň provozní páky udává, jak se změní zisk v procentech při jedno procentní změně 
objemu prodejů. Podniky s vyšším stupněm provozní páky zvyšují po překročení bodu 
zvratu rychleji svůj zisk.           [1] 

2.3.3  Příjmy a výdaje 

Již v předchozí kapitole bylo řečeno, že náklady a výnosy nejsou vždy spojeny s výdaji 
a příjmy. Příkladem může být nákup stroje v hotovosti nebo úhrada závazku dodavateli, 
oboje jsou výdaj ale nikoliv náklad. V opačném případě příjmu, který není výnosem je 
např. přijetí úvěru, dotace nebo jiný druh zdroje financování.     [1] 

Je zde tedy nutnost sledovat nejen náklady a výnosy, ale i příjmy a výdaje, protože 
vynikající výsledek hospodaření neposkytuje záruku o vynikají platební schopnosti 
podniku. Pro přehled příjmů a výdajů je sestavován výkaz cash-flow. Ten dává přehled 
o tocích peněz za dané období. Obvykle se výkaz cash-flow sestavuje pro tok peněz 
v provozní, investiční a finanční oblasti.         [1] 

Jak názvy oblastí výkazů cash-flow naznačují, provozní sleduje peněžní toky podniku 
v pásmu jeho hlavní podnikatelské činnosti. Investiční výkaz potom kontroluje pohyby 
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peněz za nákup a prodej dlouhodobého majetku. A poslední finanční cash-flow sleduje 
peněžní toky zdrojů financování.          [1] 

Přímý a nepřímý způsob vykazování 

Pokud je cash-flow sestavováno přímou metodou znamená to, že jsou toky přiřazovány 
k danému období. Přímou metodu využívají zejména malé podniky, a to hlavně 
k plánování peněžních toků kratšího časového horizontu. Sestavení přímou metodou 
odpovídá daňové evidenci.           [1] 

Metoda nepřímé kvantifikace cash-flow je založen na uspořádání peněžních toků podle 

nákladů a výnosů. Využívá s pro sledování ročního období. Přidává pohled na to, proč 

se hospodářský výsledek liší od skutečných hotovostních toků. V podstatě jde o úpravu 

vykázaného hospodářského výsledku položkami, které nevyvolávají pohyby peněz a 

pohyby peněz za změnu majetku.          [1] 

Počáteční stav peněžních prostředků 

+    Příjmy za řešené období 

- Výdaje za řešené období 

= Konečný stav peněžních prostředků 

Obrázek 2-6: Schéma výpočtu cash-flow přímím způsobem 
zdroj i zpracování: [1] 

Počáteční stav peněžních prostředků 

+ Zisk (po zdanění a úhradě úroků) 

 + Odpisy (nejsou peněžním výdajem, ale snížily vykazovaný zisk) 

 +(-) Jiné náklady (výnosy), které nevyvolávají peněžní tok 

CF provozní činnosti 

  - Přírůstek fixního majetku, nakoupených cenných papírů, … 

CF investiční činnosti 

 +(-) Přírůstek (úbytek) vlastního kapitály, dlouhodobých dluhů a jiných 

         finančních zdrojů, získání dotací, výplaty podílu ze zisku aj. 

CF finanční činnosti 

= Konečný stav peněžních prostředků 

Obrázek 2-7: Schéma výpočtu cash-flow nepřímím způsobem 
zdroj i zpracování: [1] 
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2.3.4  Zakladatelský rozpočet podniku 

Základem úspěchu začínajícího podniku nebo nového projektu je, že s sebou nese 
produkt, o který mají zákazníci zájem a přinese s sebou zhodnocení kapitálu, ale také 
musí podnik disponovat dostatečnými finančními zdroji k realizaci podnikatelského 
záměru.              [1] 

Důležité je sestavit tzv. zakladatelský rozpočet, který obsahuje jak výdaje na zahájení 
podnikání (realizaci), tak výdaje na provoz. Tento rozpočet dává informaci o tom, jaké 
finanční zdroje je potřebné mít pro úspěch a také je potřeba apelovat na to, aby těmito 
zdroji subjekt disponoval v dostatečném předstihu před uvedením záměru do realizace. 
Potřeba je počítat i, jak bylo již zmíněno, s výdaji na provoz, a to do takové chvíle, kdy 
bude již jistota dostatečných příjmů. Nutno také podotknout, že sestavení 
zakladatelského rozpočtu je velmi ovlivněno subjektivitou a často optimistickými 
scénáři podnikatele. V základu se v něm podnikatel má zaměřit na tyto body:  [1] 

• Předpokládaný objem prodeje z něj odvozené tržby, výnosy, náklady a zisk 
• Velikost dlouhodobého majetku potřebného k zabezpečení předpokládaného 

objemu prodeje 
• Velikost a struktura oběžného majetku nutného k zabezpečení plynulosti 

výroby 
• Nutný objem zdrojů financování 
• Očekávané peněžní toky (příjmy a výdaje) 
• Stanovení výnosnosti, které podnik dosáhne realizací podnikatelského záměru  

Takto získá podnikatel informace o výdajích na realizaci a výnosech produkce. Pomocí 
nich se následně rozhodne, zda je vhodné záměr uskutečnit. Záleží na tom, jestli zjištěná 
výnosnost dosahuje požadavků investora (podnikatele). Tyto požadavky by měly být 
reálné, určené na základě výnosnosti finančního trhu.      [1] 

Určení potřeby zdrojů financování 

Hlavní otázkou zakladatelského rozpočtu jsou výše nutných zdrojů financování. Většina 
záměrů je v situaci, kdy sám podnikatel není schopen poskytnout dostatečné finanční 
zdroje. Proto se pro uskutečnění podnikatelské záměru zakládají kapitálové společnosti 
(spol. s r.o., akciové spol.). Část výdajů skládajících se z investičního majetku, jako jsou 
budovy nebo stroje, podnikatelé ve svých záměrech většinou vyčíslí velmi přesně. 
Problémem bývají podceňované výdaje na počáteční období provozu jako je materiál 
nebo mzdy a k nim příslušné zákonné odvody. S těmito výdaji je nutné počítat již v ve 
zdrojích financovaní, protože je nereálné, aby se potřebné příjmy objevily okamžitě. [1] 
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K určení zdrojů na financování provozu je nutné se zamyslet na koloběhem oběžného 
majetku (Obrázek 2.3.1-1: Koloběh oběžného majetku). Z toho plyne, že nějaký čas 
provozu uběhne od nakoupení materiálu až po výsledný produkt. To ale pořád 
neznamená příjem, následně totiž, pokud podnikatel chce být relevantním hráčem na 
trhu, musí respektovat 30, 60 a někdy i více denní splatnosti na prodávané výrobky 
(záleží na oboru podnikání). Samozřejmě měla by být také snaha vyjednávat a využívat 
těchto splatností u svých dodavatelů. Na tomto principu je postaven tzv. obratový cyklus 
peněz. Je to počet dní od platby dodavatelům po příjem hotovosti za prodané produkty. 
Potom jsou zde průměrné denní provozní náklady, se kterými se ve zdrojích financování 
musí také počítat.            [1] 

Je nutné, aby měl podnik zdroje financování provozu neustále k dispozici. Jinak nemusí 
být zaručena plynulost produkce. Vždy bude mít firma vázána část peněz 
v pohledávkách a v zásobách.          [1] 
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3    PŘÍPADOVÁ STUDIE – PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR 

V této části bude sestaven konkrétní podnikatelský plán zaměřený na téma 
developerského projektu. Pro účely záměru je založena fiktivní společnost Real Made 
stavební development s.r.o. Ta se má zabývat investicemi do realit, organizací projektů 
a inženýringem novostaveb i rekonstrukcí.  

V záměru je popis společnosti a její cíle, analýza trhu s byty v ČR a v břeclavském 
okrese, marketingový plán popisující stavbu, stanovení prodejní a nájemní ceny, 
propagaci a distribuci. Dále je provedena analýza rizik a finanční plán, kde jsou 
stanoveny plánované příjmy a výdaje s vyhodnocením efektivnosti projektu. 

Cílem sestaveného podnikatelského záměru je především potvrdit efektivnost projektu 
a přesvědčit potenciálního investora o výhodnosti investice do projektu „Bytový dům 
s obchodními prostory – Břeclav – Lidická“.  
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3.1   Titulní list 

 

 

 

RealMade 
DEVELOPMENT 

 

Projekt:  
Bytový dům s obchodními prostory  

Břeclav – Lidická 
 
 
 
 

 

Obchodní název:  Real Made stavební development s.r.o. 

Dokument:   Podnikatelský záměr 

Zpracovatel:  Bc. Michal Maděřič 

Zpracováno:  Prosinec 2021, v Moravská Nová Ves 

 

„Informace obsažené v tomto dokumentu jsou důvěrné a jsou předmětem obchodního 
tajemství. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována, kopírována nebo 
jakýmkoli způsobem rozmnožována nebo ukládána v tištěné či elektronické podobě bez 
písemného souhlasu autora.“ 
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3.2   Obsah 
V této části je umístěn obsah podnikatelského záměru. 

3.3   Realizační resumé 
Tento podnikatelský záměr byl vyhotoven jako základní podklad k žádosti 
o financování projektu „Bytový dům s obchodními prostory – Břeclav – Lidická“ a bude 
předkládán bankovním domům, popřípadě v poupravené formě jiným soukromým 
investorům. Společností zastřešující tento projekt je Real Made stavební development 
s.r.o., která byla založena účelově pro potřeby tohoto podnikatelského plánu. Cílem 
tohoto dokumentu je tedy přesvědčit potenciální investory (banky) o kvalitách a 
budoucím úspěchu projektu. 

Náplní projektu „Bytový dům s obchodními prostory – Břeclav – Lidická“ je bytový 
dům situovaný na okraji centra okresního města Břeclav, u dopravní tepny tohoto města. 
Konkrétně na adrese Lidická 6, Břeclav. Budova je plánována se třemi nadzemními 
podlažími a má být částečně podsklepena. V podzemním podlaží jsou plánovány 
prostory pro technická zařízení budovy a sklepní kóje pro bytové jednotky. První 
nadzemní podlaží bude obsahovat pětkrát obchodní prostor, který je plánován 
pronajímat. Všechny tyto prostory disponují prostornou hlavní místnosti, která může 
sloužit jako prodejna, jednou nebo dvěma sklady (kancelářemi) a sociálním zařízením. 
Druhé a třetí podlaží jsou shodná a celkem je zde navrženo umístit 16 bytových jednotek 
2 + kk a 4 bytové jednotky 1 + kk. Základními údaji objektu jsou 755 m2 zastavěné 
plochy a 8 230 m3 obestavěného prostoru. Detailnější popis s výkresovým návrhem se 
nachází v části 3.6.1 Produkt a jako Příloha II a Příloha IV. 

Projekt bude financován dvěma zdroji, jedním je již dohodnutý soukromý investor 
a druhým je bankovní úvěr. Celkové investiční náklady na projekt včetně pořízeni 
pozemku jsou plánovány ve výši 69 068 061 Kč. Plánované výnosy z realizace projektu 
jsou prodejem bytových jednotek ve výši 59 030 720 Kč a pronájmem obchodních 
prostor 1 848 000 Kč za rok. Podrobnější přehled ohledně ekonomiky projektu je 3.7 
Finanční plán. 
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3.4   Popis podniku 

3.4.1  Základní údaje společnosti 

Název:   Real Made stavební development s.r.o. 

Sídlo:   Kovářská 111, Moravská Nová Ves, 691 55 

Logo:    

 

Web:    www.rmdevelopment.cz 

Forma:   Kapitálová obchodní společnost 

    Společnost s ručením omezeným 

Jednatel:   Bc. Michal Maděřič 

Předmět činnosti:  Realitní investice do novostaveb i rekonstrukcí 

Oblast podnikání: Jihomoravský kraj 

Název společnosti byl sestaven ze zkrácení slova reality (nemovitosti) a příjmení 
zakladatele Maděřič. Předmětem podnikání firmy jsou projekty investičních realit, ať 
už v podobě novostaveb, tak i rekonstrukcí.  

Pro založení společnosti byla jako nejvhodnější forma zvolena kapitálová obchodní 
společnost, konkrétně společnost s ručením omezeným. Důvodem zvolení této formy je 
ručení pouze majetkem společnosti, nikoliv soukromým majetkem zakladatele či 
jednatele. Dále je daňově výhodnější při vysokém poměru reinvestování a vyšších 
ziscích, a také proto, že jsou společnosti s r.o. považovány za subjekty, které vzbuzují 
větší důvěru. V neposlední řadě je zde možné obsazení nejvyššího a statutárního orgánu 
do jedné osoby. 

3.4.2  Cíle RealMade development s.r.o. 

Vizí této společnosti není pouze generování maximálního zisku. Chce také pomoci 
společnosti se současným problémem nedostatečné nabídky bydlení, která se dotýká 
celé České republiky, nevyjímaje Jihomoravského kraje, který je oblastí činnosti 
společnosti. Do budoucna by firma chtěla pomoci se změnou myšlení v environmentální 
oblasti u stavebního oboru, například častější použití materiálů z recyklovaných surovin 
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nebo v oblasti elektrifikace stavebních strojů, které jsou v současnosti poháněny 
naftovými nebo benzínovými motory.  

Jednoduchým seznamem vizí, který ukazuje směr přemýšlení společnosti: 

• Zpřístupnit lidem, zejména mladým párům, bydlení 
• Zlepšovat kvalitu a hospodárnost bytů a domů 
• Využívat v co nejvyšší míře obnovitelných zdrojů a recyklovaných materiálů 
• Šířit myšlenku ekologického stavitelství  

Cíle jsou dále rozděleny na krátkodobé, které se dotýkají zejména projektu řešeného 
v tomto podnikatelském záměru a cíle dlouhodobé. 

Krátkodobé cíle: 

• Založení společnosti v prvním kvartále roku 2022 
• Do konce první poloviny roku 2022 sestavit studie a architektonické řešení 

prvního projektu 
• Zajistit kupce alespoň 30 % bytových jednotek a nájemce pro alespoň 50 % 

komerčních prostor, které vzniknou realizací prvního projektu 
• Získání investora, sestavení potřebné dokumentace pro projekt a zažádání 

o potřebná povolení u úřadů do konce roku 2022 
• Do konce roku 2022 vytvořit alespoň 2 pracovní pozice 

Dlouhodobé cíle: 

• Stabilní roční obrat 50 000 000 Kč do roku 2030 
• Stabilně vykazovaný zisk 5 000 000 Kč do roku 2030 
• Do pěti let zajistit 10 stabilních pracovních pozic 
• Do roku 2030 ustálená organizační struktura a členění společnosti na oddělení 
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3.4.3  Organizační struktura 

Společnosti RealMade development s.r.o. je založena jako mikropodnik. V počátku je 
složena ze zakladatele a jednoho až dvou zaměstnanců. Později však bude nutností 
personální obsazení rozšiřovat, jak bylo uvedeno v dlouhodobých cílech.  

 

Obrázek 3-1: Organizační struktura 
zdroj i zpracování: vlastní 

Charakteristika pozic 

Jednatel je v tomto případě zakladatel (majitel) společnosti. Osoba zodpovědná za 
hospodaření firmy. Úkolem jednatele je stanovení strategie společnosti, řízení hlavních 
manažerských pozic a dohled nad jejich prací. Dále je jeho úkolem zastoupení 
společnosti před orgány a úřady dotčenými činností firmy, a to v případě, pokud 
nezplnomocní jiné osoby k zastoupení. Tato funkce vyžaduje strategické myšlení, 
organizační a vyjednávací schopnosti a také by jednatel měl být dobrým a motivujícím 
lídrem.  

Obchodní manažer zodpovídá za plnění strategických plánů, a to ve smyslu zajištění 
nových projektů a zajištění kupců nebo nájemců produktů (nemovitostí) firmy. Jeho 
přímým podřízeným je akviziční specialista, který má za úkol posouzení pozemků 
vhodných k výstavbě a budov k rekonstrukci, přípravy argumentací vedoucí 
k výhodnější dohodě nebo komunikace se staveními úřady a katastrem nemovitostí. 
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Dalším podřízeným obchodního manažera je marketingový specialista. Ten zodpovídá 
za analýzy trhů, prodejní strategie, za propagaci a public relations. Jeho práce, mimo 
jiné, napomáhá vedení stanovovat strategické cíle a podporovat práci realitního makléře. 
Činnosti realitního makléře je řešena outsourcingem a je řízena taktéž obchodním 
manažerem. Posledním článkem spadajícím pod obchodního manažera je facility 
management. Služby facility managementu jsou využívány pro správu pronajímaných 
prostor nebo budov společností RealMade development a je také zajištěna 
outsourcingem. 

Projektový manažer je zodpovědný za kompletní realizaci projektů. Dohlíží na to, aby 
byl projekt realizován kvalitně, podle plánu finančního i časového. Pro práci z pohledu 
plánování a přípravy je mu podřízen specialista inženýringu, který je zodpovědný za 
koordinaci inženýrské a projekční činnosti. Sám vykonává úkoly spojené s procesy 
přípravy staveb, zejména zajištění stavebního povolení, územního řízení nebo 
geodetických podkladů a dohlíží na jemu podřízeného projektanta / architekta. 
Úkolem projektanta je zajištění projektové dokumentace potřebné pro danou fázi 
projektu. Další přímo podřízenou osobou projektového manažera je technický dozor, 
ten ho zastupuje v dohledu nad správně prováděnými stavebně-technickými pracemi. 
Koordinuje a komunikuje se stavebně realizační společností, jež jsou řešeny 
outsourcingem. 

Hlavní ekonom je posledním z hlavních manažerů společnosti, je zodpovědný za 
ekonomickou a finanční stabilitu podniku. Má za úkol řídit rozpočty společnosti a 
zajištění prostředků pro financování projektů. V souvislosti s tím jsou mu k dispozici 
účetní, právní zastoupení a daňové poradenství, které jsou všechny vyřešeny 
outsourcingem. 

Konečným článkem je asistent ředitele, jenž vykonává organizaci času a povinností 
ředitele a úkony nevyžadující přímé zapojení jednatele. Současně pro společnost 
vykonává funkci personalisty. 

3.5   Externí prostředí 
V následující části bude popsáno externí prostředí společnosti se soustředěním 
především na analýzu trhu s byty jak pro celou Českou republiku, tak pro okres Břeclav, 
kde bude projekt realizován. 

3.5.1  Analýza trhu s byty pro ČR 

Jedním z hlavních ukazatelů pro analýzu trhu s byty v ČR jsou počty prodaných bytů a 
vývoj tohoto ukazatele v čase. Z následujícího grafu je patrné, že počty prodaných bytů 
nepodléhají v uplynulých dvou letech velkým výkyvům a každý měsíc se prodá 
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průměrně 3 500 bytů. Tento ukazatel je pro navrhovaný projekt pozitivní, jelikož 
indukuje, že zákazníci mají zájem o koupi svých vlastních bytů. Pandemie Covid-19, 
která udeřila v březnu roku 2020 zapříčinila pokles prodeje bytů pod hodnotu 3 000 za 
měsíc, avšak v letních měsících roku 2020 prodeje bytů začaly zase stoupat a od března 
roku 2021 neklesly prodeje bytů pod hodnotu 3 000 za měsíc.  
 

 
Obrázek 3-2: Graf počtů prodaných bytů (ČR bez Prahy) 

zdroj: [11], zpracování: vlastní  

Předchozí graf byl očištěn od počtu prodaných bytů v Praze, jelikož Praha není 
potenciálním trhem pro tento projekt. Je však důležité zmínit, že přibližně čtvrtina všech 
prodaných bytů v ČR se prodává v Praze, proto pro lepší vypovídající hodnotu ukazatele 
jsou počty prodaných bytů v ČR očištěny od hlavního města.  
 

 
Obrázek 3-3: Graf počtů prodaných bytů (Praha)  

zdroj: [11], zpracování: vlastní 



46 
 

Dalším ukazatelem analýzy trhu je vývoj prodejních cen bytů v České republice. Grafy 
níže jednoznačně kopírují rostoucí trend prodejních cen bytů. V listopadu roku 2021 se 
cena bytu za m2 vyšplhala na 50 812 Kč, v Praze dokonce na 108 834 Kč za m2. Stejně 
jako tomu bylo v předchozí části, i ukazatel vývoje prodejních cen bytů za m2 zvlášť 
vyčíslen pro hlavní město a pro zbytek ČR. Je to z toho důvodu, že ceny bytů v Praze 
jsou dvojnásobné od zbytku ČR, díky čemuž dochází ke snížení vypovídací hodnoty 
ukazatele.   
 

 
Obrázek 3-4: Graf vývoje prodejních cen bytů za m2 (ČR bez Prahy) 

 zdroj: [11], zpracování: vlastní  

 
Obrázek 3-5: Graf vývoje prodejních cen bytů za m2 (Praha)  

zdroj: [11], zpracování: vlastní  

Pro správné rozplánování návrhu jednotlivých bytových jednotek v projektu je žádoucí 
zanalyzovat poptávku po bytech dle dispozice. Z následující tabulky vyplývá, že 
největší zájem je o byty s dispozicí 2 + kk, a dále pak o 1 + kk. Poptávka po těchto 
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velikostech bytů je dána především věkem zájemců. Průměrný věk žadatele je 27 let a 
větší byty si zájemci v této věkové kategorii nemohou dovolit.     [12] 

Tabulka 3-1: Procentuální zastoupení poptávky po bytech dle dispozice  
zdroj: [12], zpracování: vlastní 

Dispozice Procentuální zastoupení 

1 + 1 10,08 % 

1 + kk 20,36 % 

2 + 1 17,07 % 

2 + kk 28,66 % 

3 + 1 10,08 % 

3 + kk 11,27 % 

4 + 1 a větší 2,47 % 
 

Vybavení bytů, které zájemci o koupi či pronájem bytu vyhledávají jsou dalším 
z důležitých ukazatelů analýzy trhu, jelikož tím lze přiblížit návrh projetu co nejvíce 
potřebám žadatelů. Zájemci o bydlení nejvíce poptávají částečně vybavené byty, 
konkrétně se jedná o 69 % žadatelů. Dalším kritériem při výběru bytů je pro žadatele 
existence balkónu či terasy. V neposlední řadě je v 53 % pro žadatele důležité, aby 
k bytu náležel také sklep. Méně významným faktorem při hledání bydlení jsou pro 
žadatele garáže či parkovací místa.         [12] 

Tabulka 3-2: Preference žadatelů o byt  
zdroj: [12], zpracování: vlastní 

Preference Procentuální zastoupení 

Částečně vybavený byt 69 % 

Byt s garáží / parkováním 17 % 

Byt se sklepem 53 % 

Byt s balkónem / terasou 60 % 
 

Dalším důležitým ukazatelem analýzy trhu je také porovnání cen za prodej bytů 
v komparaci s cenami za pronájmy bytů. Dle reportu Valuo Technologies s. r. o. 
stoupaly ceny bytů v roce 2020 napříč celou Českou republikou. Nejvyšší nárůst cen 
zaznamenal Královehradecký kraj, a to o 29 %. V Jihomoravském kraji vzrostly 
meziročně ceny za prodej bytů o 11 %. Naopak u pronájmu bytů ceny v roce 2020 spíše 
stagnovaly nebo vzrostly jen nepatrně. V Praze ceny za pronájem dokonce klesly o 
11 %. O větším zájmu žadatelů o koupi bytu vypovídá také doba inzerce bytů na prodej. 
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Průměrná doba inzerce bytu na prodej se od roku 2019 zkrátila ze 3 měsíců na 69 dnů. 
Naopak doba inzerce bytů k pronájmu se prodloužila, z čehož vyplývá, že roste zájem 
o koupi bytu před pronájmem bytu.         [14] 

3.5.2  Analýza trhu s byty pro okres Břeclav 

V následující části je popsána současná situace na trhu s byty v okrese Břeclav, jelikož 
popisovaný záměr je umístěn v okresním městě Břeclav na jižní Moravě. Nejprve je 
zobrazen vývoj počtu prodaných bytů v období leden 2019 až listopad 2021. Počty 
prodaných bytů se v jednotlivých měsících zásadně liší. Nejvíce prodaných bytů bylo 
v okrese Břeclav na podzim roku 2019 a v létě roku 2021. Naopak nejméně bytů se 
prodalo začátkem roku 2020, kdy také udeřila pandemie Covid-19. Kolísání prodeje 
bytů v jednotlivých měsících je pravděpodobně způsobeno především dostavbou 
jednotlivých projektů v daném okrese. Úpadek v měsících leden až květen 2020 lze 
přisuzovat faktu, že v této době nebyl vyhotoven žádný stavební projekt, spolu 
s vypuknutou pandemií, kdy se lidé rozhodli raději v okrese koupi bytu pozdržet. 
 

 
Obrázek 3-6: Graf počtů prodaných bytů (okres Břeclav)  

zdroj: [11], zpracování: vlastní  

V neposlední řadě je na grafu níže zobrazen vývoj prodejních cen bytů za m2 v okrese 
Břeclav v letech 2019 až 2021. Zatímco v lednu roku 2019 činila cena za m2 32 963 Kč, 
v listopadu roku 2021 cena vzrostla na 54 483 Kč za m2. Rostoucí trend cen bytů za m2 
v okrese Břeclav tedy koresponduje s celorepublikovým trendem, který je také rostoucí. 
V porovnání s cenou za m2 v Brně, nejbližším krajském městě, je okres Břeclav téměř 
o polovinu levnější, což činí tuto oblast zajímavější pro zájemce o bydlení, kteří jsou 
ochotni za prací do krajského města Brna dojíždět, avšak nemohou si bydlení v Brně 
finančně dovolit. 



49 
 

 
Obrázek 3-7: Graf vývoje prodejních cen bytů za m2 (okres Břeclav)  

zdroj: [11], zpracování: vlastní 
 

3.6   Marketingový plán  
Pro přehledné sestavení marketingového plánu bude použit marketingový mix, který 
vychází z analýz, které byly provedeny v předchozí kapitole. 

3.6.1  Produkt 

Z provedených analýz současné bytové situace v České republice a také ze stanovených 
cílů společnosti RealMade stavební development s.r.o. vyplývá, že hlavním produktem 
společnosti jsou projekty investičních realit. V rámci této kapitoly je představen návrh 
investičního projektu bytového domu s obchodními prostory – Břeclav – Lidická.  

Lokalita 

Obrázek 3-8: Umístění pozemku 
zdroj: www.mapy.cz, zpracování: vlastní 

http://www.mapy.cz/
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Pozemek, kde je plánován bytový dům s obchodními prostory se nachází v okresním 
městě Břeclav na jihu Moravy na ulici Lidická, pozemek je dostupný také z ulice 
Kobzíkova. Břeclav je uzlovým městem, jelikož přímo hraničí s Rakouskem a hranice 
Slovenska jsou poblíž. Břeclav leží zhruba 50 km od Brna a 90 km od Vídně, je tedy 
velmi významným železničním uzlem, ale také důležitým hraničním přechodem. 
Výhodou pozemku je především jeho umístění, jelikož centrum města je v jeho 
docházkové vzdálenosti do 10 minut chůze nebo lze použít místní MHD. V blízkosti se 
nachází veškerá občanská vybavenost jako jsou obchody, základní i střední školy, 
školky, restaurace, nemocnice, příslušné úřady jako je obecní úřad, finanční úřad, 
městská policie, pošta apod.  

Předběžný architektonický (dispoziční) návrh 

Bytový dům s obchodními prostory je obdélníkového půdorysu o třech nadzemních 
podlažích a jednom podzemním. V 1NP se nachází celkem 5 komerčních prostor 
o celkové užitné ploše 549,9 m2. Na stejném podlaží se nachází prostory pro umístění 
bytových kójí, které mají celkovou užitnou plochu 2krát 37,8 m2. V 2NP je plánováno 
dohromady 10 bytových jednotek o dispozicích 8krát 2 + kk a 2krát 1 + kk a souhrnné 
užitné ploše 532 m2. Dispozice bytů vychází z analýzy trhu, ze které je jasně patrné, že 
nejvíce poptávanými byty jsou byty právě o velikostech 2+kk a 1+kk. 3NP je shodného 
půdorysu a dispozice jako 2NP. Tedy součet užitných ploch všech bytových jednotek 
činí 1 064 m2. Za objektem je zhotoveno parkoviště s příjezdovou cestou pro bytové 
jednotky, popřípadě k užití nájemníků obchodních prostor. Zmíněná komunikace 
umožňuje průjezd a průchod skrz pozemek z ulice Lidická na ulici Kobzíkova nebo 
obráceně.  Zastavěná plocha hlavního objektu činí 754,6 m2, zpevněné plochy vycházejí 
přibližně na 900 m2 a obestavěný prostor bytového domu činí 8 230 m3. Podzemní 
podlaží je plánováno pouze jako částečné podsklepení, které má sloužit k umístění 
technického zařízení objektu a také pro sklepní kóje, které dle analýzy trhu žádanou 
preferencí.  

Dále jsou zde obrázky návrhu Objektové sestavy umístěné na daný pozemek 
a výkresové návrhy dispozičního řešení objektu (architektonický návrh) v 1NP a 2NP, 
které je totožné s 3NP. 

 

 

 

  



51 
 

 

 

 

  

O
br

áz
ek

 1
6:

 O
bj

ek
to

vá
 se

st
av

a 
1:

50
0,

 zd
ro

j i
 zp

ra
co

vá
ní

: v
la

st
ní

 



52 
 

 

  

O
br

áz
ek

 3
-1

0:
 D

is
po

zi
čn

í n
áv

rh
 1

N
P 

1:
15

0,
 zd

ro
j i

 zp
ra

co
vá

ní
: v

la
st

ní
 



53 
 

O
br

áz
ek

 3
-1

1:
 D

is
po

zi
čn

í n
áv

rh
 2

N
P 

a 
3N

P,
 1

:1
50

, z
dr

oj
 i 

zp
ra

co
vá

ní
: v

la
st

ní
  

  



54 
 

3.6.2  Cena 

Stanovení cen jak prodejů, tak pronájmů je na základě srovnávací metody. Zde je 
představen průzkum trhu s byty i obchodními prostory, pomocí kterého bylo možné 
stanovit, co možná nejobjektivněji prodejní ceny a výše nájmů. Tato analýza pomohla 
také určit, zda je výhodnější prodej nebo pronájem. 

Bytové jednotky 

Tabulka 3-3: Seznam bytů k porovnání a stanovení prodejní ceny 
zdroj: [16], zpracování: vlastní 

Byt 
č. Adresa Dispozice Užitná plocha 

[m²] 

Cena na 
realitním serveru 

[Kč] 

1 U cukrovaru, Břeclav 2+1 56 3 300 000    
2 Břeclav – Charvatská Nová Ves 2+1 46 2 750 000    
3 sídl. Dukelských hrdinů, Břeclav 2+1 60 2 690 000    
4 Fintajslova, Břeclav 2+1 53 3 420 000    
5 Stromořadí, Břeclav 2+1 78 3 500 000    
6 Dubňany u Hodonína 2+kk 44 2 365 608    
7 Erbenova, Hodonín 2+1 59 3 181 500    
8 U Červených domků, Hodonín 3+kk 65 3 200 000    
9 Křičkova, Hodonín 3+kk 60 2 800 000    

10 Sušilova, Hodonín 2+1 59 2 700 000    
11 P. Jilemnického, Hodonín 2+kk 57 3 130 435    
12 Skácelova, Hodonín 2+1 56 2 990 000    

 

V Tabulka 3-3 je uveden výběr bytových jednotek k prodeji v totožné nebo blízké 
lokalitě, kde má být realizován řešený projekt. Byty, které jsou zařazeny k porovnání 
splňují podmínky stejné nebo obdobné dispozice a užitné ploše jako jsou dispozice bytů 
plánovaného bytového domu. 

Pro, co možná nejlepší určení ceny byly ještě ceny z realitního serveru upraveny pomocí 
koeficientů viz. Tabulka 3-4. Byly použity koeficienty stavu a materiálu, který 
posuzoval výši výdajů, které by byly nutné pro to, aby byl stav bytu podobný stavu 
novostavby a také zohledňuje požitý materiál konstrukce. Koeficient vybavení srovnává 
kvalitu i kvantitu vybavení s kterým se byt prodává s plánovaným vybavení řešeného 
projektu a koeficient parkování srovnává odlišnosti v možnostech parkování 
automobilu. Pomocí tohoto porovnání, byla stanovena prodejní cena 53 500 Kč/m2 
užitné plochy. 
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Tabulka 3-4: Úprava prodejních cen porovnávaných bytů a stanovení ceny za m2 

zdroj i zpracování: vlastní 

Byt 
č. 

Koeficient 
stavu a 

materiálu 
kce 

Koeficient 
vybavení 

Koeficient 
parkování 

Výsledný 
koeficient 

Cena upravená 
koeficienty [Kč] 

Cena za 1 m² 
[Kč] 

1 1,00 0,98 1,00 0,99 3 278 000    58 536    
2 1,05 0,99 1,01 1,02 2 795 833    60 779    
3 1,05 1,02 1,02 1,03 2 770 700    46 178    
4 1,05 1,02 1,02 1,03 3 522 600    66 464    
5 1,07 1,02 1,01 1,03 3 616 667    46 368    
6 1,00 1,00 1,00 1,00 2 365 608    53 764    
7 1,03 1,00 1,02 1,02 3 234 525    54 822    
8 1,00 1,00 1,01 1,00 3 210 667    49 395    
9 1,02 1,00 1,01 1,01 2 828 000    47 133    

10 1,04 1,02 1,01 1,02 2 763 000    46 831    
11 1,00 0,95 0,99 0,98 3 067 826    53 822    
12 1,02 1,00 1,01 1,01 3 019 900    53 927    

     Průměr:  53 168    
     Medián:  53 793    

 

V následující tabulce je obdobné srovnání bytových jednotek, ale tentokrát určených 
k pronájmu. Ceny nájemného nebyly upravovány koeficienty jako ceny prodejní, 
protože je patrné, že ceny nájmů výrazněji neodlišují parametry, které byly hodnoceny 
koeficienty v předešlé tabulce. Opět byla sestavena řada bytů k porovnání, co možná 
nejvíce podobná plánované realizaci.  

Z porovnání bytů určených k nájmu byla stanovena výše měsíčního nájemného na 
185 Kč/m2. Jednoduchým vydělením prodejní ceny bytu za m2 výší nájmu za m2 vyjde 
doba, kterou by muselo trvat pronajímání, než by se souhrn dostal na výši prodejní ceny. 
V tomto případě tedy 53 500 / 185 = 289,2 měsíců což je více než 24 let. Taková doba 
je pro tento podnik neefektivní, a proto volí cestu prodeje bytů. Cena bytu bude ještě 
navýšena o ostatní náklady projektu, které zahrnují právní služby, realitního makléře 
nebo marketingové náklady. 
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Tabulka 3-5: Seznam bytů k porovnání a stanovení výše nájmu 
zdroj: [16], zpracování: vlastní 

Byt 
č. Adresa Dispozice 

Užitná 
plocha 
[m²] 

Nájemné na 
realitním serveru 
[Kč] (bez energií) 

Nájemné za 
1 m2 [Kč] 

1 Bratří Mrštíků, Břeclav 2+kk 54 10 000 185,19 
2 Mládežnická, Břeclav 2+kk 55 10 000 181,82 
3 U nemocnice, Břeclav 2+kk 59 13 000 220,34 
4 Mládežnická, Břeclav 3+kk 68 10 400 152,94 
5 Lanžhotská, Břeclav 2+kk 48 11 500 239,58 
6 Stará Břeclav, Břeclav 2+1 55 11 000 200,00 
7 třída 1. máje, Břeclav 2+kk 47 10 000 212,77 
8 Jižní, Hodonín 2+1 44 8 000 181,82 
9 Družstevní čtvrť, Hodonín 2+1 55 10 000 181,82 

10 Sacharova, Hodonín 2+1 55 9 600 174,55 
11 Křičkova, Hodonín 2+1 56 9 500 169,64 
12 Lesní, Hodonín 2+1 58 9 000 155,17 

    Průměr: 187,97 

    Medián: 181,82 
 

Obchodní prostory 

Stanovení ceny obchodních prostor jsou určeny obdobným způsobem jako ceny 
bytových jednotek. Ovšem nalezení odpovídacích obchodních prostor je náročnější, 
zejména u prodeje, a proto je možné vyskytnutí větší odchylky. Nejprve je tedy 
sestavena tabulka obchodních prostor k porovnání a stanovení prodejní ceny. 

Tabulka 3-6: Seznam obchodních prostor k porovnání a stanovení prodejní ceny 
zdroj: [16], zpracování: vlastní 

Prostor 
č. Adresa 

Spojeno s 
bytovou 

jednotkou 

Užitná 
plocha [m²] 

Cena na 
realitním 

serveru [Kč] 

1 Nebovidy, Brno – venkov Ano 353 15 999 000 
2 Sovadinova, Břeclav Ano 210 10 000 000 
3 Křičkova, Hodonín Ne 634 8 387 200 
4 Tyršova, Kuřim Ne 85 4 250 000 
5 Družstevní, Žalešice Ano 152 6 900 000 
6 Klobouky u Brna, okr. Břeclav Ano 422 5 500 000 
7 Národní třída, Hodonín Ne 680 14 900 000 
8 Rajhrad, Brno – venkov Ne 63 2 961 000 
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U obchodních prostor se největší odlišnosti týkají toho, zda daná nemovitost obsahuje i 
nějakou bytovou část. Tento problém byl řešen výraznou změnou hodnoty koeficientu 
spojení s bytovou jednotkou. Dalšími použitými koeficienty jsou umístění v obci či jiné 
odlišnosti v lokaci nemovitosti a koeficient stavu a materiálu konstrukce. Pomocí této 
analýzy byla stanovena prodejní cena ve výši 30 000 Kč/m2. Částka 30 000 Kč/m2 je 
stanovena záměrně v nižší úrovni, protože jsou tyto nemovitosti nabízeny velmi 
dlouhou dobu a zdají se být za vyšší ceny neprodejné. Tato neprodejnost by mohla být 
způsobena i právě probíhající koronavirovou krizí. 

Tabulka 3-7: Úprava prodejních cen porovnávaných obchodních prostor a stanovení ceny za m2 

zdroj i zpracování: vlastní 

Prostor 
č. 

Koeficient 
stavu a 

materiálu 
kce 

Koeficient 
umístění v 

obci 

Koeficient 
spojení s 
bytovou 

jednotkou  

Výsledný 
koeficient 

Cena upravená 
koeficienty [Kč] 

Cena za 
1 m² [Kč] 

1 1,10 1,10 0,50 0,90 14 399 100 40 791 
2 1,10 1,00 0,50 0,87 8 666 667 41 270 
3 1,20 1,03 1,00 1,08 9 030 219 14 243 
4 1,00 0,90 1,00 0,97 4 108 333 48 333 
5 1,10 1,03 0,50 0,88 6 049 000 39 796 
6 1,20 0,95 0,50 0,88 4 858 333 11 513 
7 1,20 0,90 1,00 1,03 15 396 667 22 642 
8 1,00 0,95 1,00 0,98 2 911 650 46 217 

     Průměr: 31 227 
     Medián: 39 796 

 

Průzkum cen nájmů za obchodní prostory je sestaven úplně stejnou metodou jako u 
bytových jednotek. Výše nájemného je stanovena dle Tabulka 3-8 na 250 Kč/m2. 
Pomocí výpočtu je opět stanovena délka pronajímání k dosažení sumy za prodej. 
30 000 / 250 = 120 měsíců, tedy 10 let. Tento časový horizont je již pro podnik přijatelný 
a vychází z něj, že je v případě obchodních prostor výhodnější pronájem než okamžitý 
prodej.  
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Tabulka 3-8: Seznam obchodních prostor k porovnání a stanovení výše nájmu 

zdroj: [16], zpracování: vlastní 

Prostor 
č. Adresa Užitná 

plocha [m²] 

Nájemné na 
realitním serveru 
[Kč] (bez energií) 

Nájemné za 
1 m² [Kč] 

1 Lidická, Břeclav 65 21 000 323,08 
2 Hosova, Břeclav 80 16 200 202,50 
3 U stadionu, Břeclav 111 28 570 257,39 
4 Sovadinova, Břeclav 79 12 000 151,90 
5 Národní třída, Hodonín 180 48 500 269,44 
6 Velkomoravská, Hodonín 50 15 000 300,00 
7 Měšťanská, Hodonín 41 10 200 248,78 
8 Národní třída, Hodonín 205 40 000 195,12 

   Průměr: 243,53 

   Medián: 253,08 

3.6.3  Propagace 

Marketingová komunikace společnosti RealMade bude vytvářena postupně, jelikož se 
jedná o zcela novou firmu, která si na trhu s realitami bude teprve budovat své jméno. 
Propagaci lze rozdělit na dvě kategorie, a to konkrétně propagace samotné firmy a druhá 
kategorie je propagace jednotlivých projektů, které bude společnost RealMade 
zhotovovat. V rámci propagace jednotlivých projektů včetně navrhovaného projektu 
bytového domu s obchodními prostory Břeclav – Lidická bude využíváno služeb 
externího realitního makléře. 

Webové stránky společnosti 

Nejprve budou navrženy a zhotoveny jednoduché webové stránky společnosti, aby byla 
společnost dohledatelná na internetu, což je v dnešní době nejrozšířenější a 
nejdostupnější nástroj propagace. Na webových stránkách budou základní údaje 
o společnosti, spolu s vizí a cíli firmy. Postupně zde budou přidávány i jednotlivé 
projekty, ať již realizované nebo aktuální projekty. Pro návrh webových stránek a 
uvedení stránek do chodu bude využito služeb specializované externí společnosti. 

Osobní prodej 

Osobní prodej lze zařadit mezi nejdůležitější a nejefektivnější formu propagace, jelikož 
dochází k přímé interakci mezi firmou a zákazníkem či klientem. Osobního prodeje 
bude využito skrze realitního makléře, jehož úkolem je především doprovod klientů na 
prohlídky prostor dle jejich časových možností a preferencí. 
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Inzerce a reklama 

Stejně jako je tomu u osobního prodeje i v rámci inzerce a reklamy bude využito služeb 
realitního makléře. Realitní makléř bude mít na starost zajištění inzerce projektů jak na 
jednotlivých inzerčních portálech, tak i například v časopisech či novinách. Spolu se 
zajištěním inzerce bude mít na starost i propagaci jednotlivých projektů například na 
webových stránkách samotného realitního makléře či využití jiných reklamních 
nástrojů, které budou vždy konzultovány s majitelem společnosti RealMade. 
V neposlední řadě budou vyvěšeny bannery společnosti v blízkém okolí plánovaného 
projektu, tedy přímo na ulici Lidická, ale také v přilehlých vesnicích a městech. 

3.6.4  Distribuční cesty 

Společnost RealMade využívá hned několik forem distribučních cest. Nejprve se jedná 
o přímou distribuci, kdy je produkt dodáván konkrétnímu klientovi. Společnost tedy tzv. 
svépomocí přímo osloví zájemce s nabídkou prodeje bytových jednotek či pronájmu 
komerčních prostor. Jelikož je ale jedná o nově založenou společnost, která ještě nemá 
vybudovanou širokou síť kontaktů, je do procesu distribuce zapojen externí 
zprostředkovatel, konkrétně realitní makléř. Využití služeb realitního makléře s sebou 
nese mnoho výhod. Jednou z výhod je jak vybudované jméno realitního makléře, tak 
i jeho síť kontaktů, která umožňuje přesné zacílení distribuce ke konkrétním 
zákazníkům. Další výhodou je samostatnost makléře, což ušetří majiteli společnosti čas 
a uleví mu od případných telefonátů či schůzek, které jsou nezbytnou součástí prodeje 
bytů a pronájmu komerčních prostor. V neposlední řadě je výhodou makléřova znalost 
lokality, s čímž se pojí i znalost potenciálních klientů v dané lokalitě a konkrétní zacílení 
propagace projektu, které povede k úspěšným prodejům a pronájmům. 

3.7   Analýza rizik 
Při plánování jakéhokoliv projektu je nezbytné provést také identifikaci možných rizik, 
které jsou s daným projektem spjaty. Identifikovaná rizika posléze ohodnotit podle 
stupně jejich možnosti vzniku a navrhnout konkrétní kroky, které budou tyto rizika 
eliminovat nebo je dokonce úplně odstraní. 
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3.7.1  Identifikace rizik 

V následující podkapitole jsou jednotlivá rizika identifikována. Spolu s riziky je 
popsána také charakteristika rizik, tedy popis situace, pokud identifikované riziko 
nastane. 

Tabulka 3-9: Identifikace rizik 
zdroj i zpracování: vlastní 

Označení Riziko Charakteristika 

R1 Lokalita projektu Špatně zvolená lokalita projektu 

R2 Převýšení nákladů plánovaného 
rozpočtu 

Vyšší náklady na realizaci 
projektu, finanční problémy 

R3 Nezájem o projekt Nezájem zákazníků o koupi bytů 
či pronájem obchodních prostor 

R4 Potíže s územní a stavebním 
řízením 

Stavební úřad identifikuje 
nesrovnalosti a nevydá stavební 
povolení nebo se řízení prodlouží 

R5 Růst cen výrobních faktorů Zvýšení cen dodávané stavební 
práce 

R6 Výběr důvěryhodných dodavatelů 
Špatný výběr dodavatelů, kteří 
neplní své závazky vůči 
společnosti 

R7 Platební neschopnost společnosti 
Neschopnost dostát svých 
závazkům vůči bance, ale také 
vůči dodavatelům 

R8 Chyby a poruchy při realizaci 
projektu 

Neočekávané vady při realizaci 
projektu 

R9 Nedostatek pracovní síly 
Dostatek odborných a 
kvalifikovaných pracovníků pro 
realizaci projektu 

R10 Vyšší moc Přírodní katastrofy, války, 
teroristické útoky apod. 
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3.7.2  Ohodnocení rizik 

Identifikovaná rizika jsou ohodnocena dle metodiky popsané v kapitole 2.2.10 
Hodnocení rizik, kdy je nejprve vyjádřena pravděpodobnost vzniku rizika a následně 
dopad řešeného rizika. V posledním kroku je vypočtena kvantifikace rizika, tedy stupeň 
významnosti daného rizika. 

Tabulka 3-10: Ohodnocení rizik 
zdroj i zpracování: vlastní 

Označení Riziko Výskyt Dopad Kvantifikace 

R1 Lokalita projektu 1 4 4 

R2 Převýšení nákladů plánovaného 
rozpočtu 3 8 24 

R3 Nezájem o projekt 2 16 32 

R4 Potíže s územní a stavebním 
řízením 3 4 12 

R5 Růst cen výrobních faktorů 4 4 16 

R6 Výběr důvěryhodných dodavatelů 2 8 16 

R7 Platební neschopnost společnosti 2 16 32 

R8 Chyby a poruchy při realizaci 
projektu 4 16 64 

R9 Nedostatek pracovní síly 3 8 24 

R10 Vyšší moc 2 8 16 
 

Následující tabulka zobrazuje matici kvantifikace jednotlivých rizik. 

Tabulka 3-11: Kvantifikace rizik 
zdroj i zpracování: vlastní 

Pravděpodobnost 
výskytu 

Závažnost dopadu 

1 2 4 8 16 

1 1 2 4 (R1) 8 16 

2 2 4 8 16 (R6, R10) 32 (R3, R7) 

3 3 6 12 (R4) 24 (R2, R9) 48 

4 4 8 16 (R5) 32 64 (R8) 

5 5 10 20 40 80 
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3.7.3  Opatření ke snížení rizika 

Posledním krokem při analýze rizik je navržení takových opatření, která povedou ke 
snížení či úplné eliminaci identifikovaných rizik. 

Tabulka 3-12: Opatření vedoucí ke snížení výskytu a dopadů rizik 
zdroj i zpracování: vlastní 

Označení Riziko Opatření 

R1 Lokalita projektu Důkladná analýza umístění stavby 

R2 Převýšení nákladů plánovaného 
rozpočtu 

Tvorba rezerv již při plánování 
projektu 

R3 Nezájem o projekt Analýza před zahájením projektu 
a využití marketingových nástrojů 

R4 Potíže s územní a stavebním 
řízením 

Kvalitní výkresová dokumentace, 
časové rezervy pro jednání s úřady 

R5 Růst cen výrobních faktorů Rezerva a promyšlený výběr 
materiálu 

R6 Výběr důvěryhodných dodavatelů Průzkum trhu, zjištění referencí a 
zajištění prověřeného dodavatele 

R7 Platební neschopnost společnosti Pojištění, rezervy a kvalitní 
finanční plán 

R8 Chyby a poruchy při realizaci 
projektu 

Kontrola technologických postupů 
při realizace kvalifikovaným 
dozorem 

R9 Nedostatek pracovní síly Výběr kvalitního dodavatele, 
časová a finanční rezerva 

R10 Vyšší moc Pojištění podnikatelské činnosti 
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3.8   Finanční plán 
V části finančního plánu je hodnocena životaschopnost společnosti a zejména 
ekonomickou smysluplnost projektu, kterému se tento podnikatelský záměr věnuje. Plán 
poskytuje informace o výdajích společnosti, o nutných finančních prostředcích pro 
realizaci startovacího projektu a o příjmech, které by měl tento projekt přinést. 
V poslední části je sestaven plánovaný výkaz cash-flow pro první tři roky. Všechny zde 
uváděné částky jsou bez DPH. 

Následující finanční data jsou stanovena jako předběžná (orientační) pro rozhodnutí o 
reálnosti projektu a přesvědčení potenciálního investora o kvalitách projektu. Mohou se 
tedy za nepříznivých okolních vlivů v budoucnu lišit od skutečnosti. I přes to jsou 
veškerá zde uvedená data sesbírána nebo vypočítaná s pečlivostí pro co nejvyšší 
vypovídající hodnotu tohoto podnikatelského záměru. 

3.8.1  Založení společnosti 

Tato část popisuje pouze vstupní výdaje při založení společnosti. Tabulka č. 8 
představuje orientační výdaje zejména na poplatcích, které je nutné uhradit při cestě 
k založení společnosti s ručením omezeným. Tyto výdaje ale nevstupují do účetnictví 
budoucí společnosti, musí je uhradit zakladatel sám ze svých soukromých zdrojů.  

Tabulka 3-13: Orientační rozpočet založení s.r.o.  
zdroj i zpracování: vlastní 

Notářský zápis a prvozápis do OR 3 993 Kč 

Živnostenské oprávnění 1 000 Kč 

Výpis z rejstříku trestů 121 Kč 

Výpis z katastru nemovitostí 250 Kč 

Stejnopis zakladatelské listiny 300 Kč 

Ověření podpisů a listin 250 Kč 

Otevření bankovního účtu 150 Kč 

Cestovné pro tyto úkony 500 Kč 

Celkem 6 564 Kč 
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Druhou vrstvu výdajů při založení firmy znázorňuje tabulka č. 9. Zde je zařazeno 
vybavení, bez kterého by se ve firmě nedalo vůbec začít s činností, pro kterou byla 
založena. V tomto případě, z počátku pro společnost pracuje pouze její zakladatel, další 
zaměstnance je v plánu nabírat asi až po půl roce existence na trhu. Proto jsou nezbytnou 
výbavou k podnikatelské činnosti jen notebook, mobilní telefon a software. Tyto 
nástroje jsou již pořizovány společností, a tudíž se propíší jako náklad. 

Tabulka 3-14: Výdaje nutné od založení firmy 
zdroj: www.heureka.cz, zpracování: vlastní 

Notebook 20 000 Kč 

Mobilní telefon 10 000 Kč 

Software 8 000 Kč 

Celkem 38 000 Kč 
 

3.8.2  Provozní výdaje společnosti 

Provozní výdaje jsou nutné výdaje pro samotný chod společnosti. Tento položkový 

soupis výdajů byl sestaven pro první tři roky existence podniku. Je zjevné, že zcela 

zásadní položkou jsou výdaje spojené se zaměstnanci podniku, které jsou složeny 

z hrubých mezd a odvodů společnosti za zaměstnance. Z celkových ročních výdajů tvoří 

tři čtvrtiny jen výdaje na zaměstnance. Dalšími významnými položkami jsou automobil 

a výdaje na prostory, ovšem oproti výdajům na zaměstnance jsou sumy o řád nižší. 

Tabulka výdajů pro první rok je uvedena níže a další dva roky jsou součástí příloh 

(Příloha I, Příloha II). Uvedený první rok podnikání je vždy výjimečnější oproti 

ostatním, jinak tomu není ani u této společnosti. Jednou z odlišností oproti dalším letům 

je, že i když je podnik založen k 1.3.2022, prvního zaměstnance, tedy samotného 

zakladatele, příjme až k 1.10.2022. Je to z důvodu, že zakladatel plánuje pokračovat 

v předchozím zaměstnání až do tohoto data a pracovat na projektových pracích. Ale jsou 

zde i jiné výdaje, které se uskuteční až s odstupem po založení společnosti. 

Samozřejmě jsou tyto výdaje plánované nikoliv skutečně vynaložené, a proto se mohou 

odchýlit. V prvním roce jsou výdaje na provoz stanoveny na 248 300 Kč, v druhém roce 

je to již 1 397 640 Kč a ve třetím roce 1 530 600 Kč. Navýšení oproti prvnímu roku je 

způsobeno především přijetím dalšího zaměstnance a tím, že jsou již výdaje provázány 

celým rokem. 
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Tabulka 3-15: Provozní výdaje společnosti pro 1. rok 

zdroj: [17, 18, 19, 20, 16, 21, 22], zpracování: vlastní 

Popis Měsíční sazba 1. rok 

Hrubá mzda (od 1.10.2022) 30 000 Kč 90 000 Kč 

Odvody za zaměstnance 33,8 % 10 200 Kč 30 600 Kč 

Tarif mobilní (od 1.3.2022) 450 Kč 4 500 Kč 

Internet (od 1.3.2022) 300 Kč 3 000 Kč 

Automobil (operativní leasing od 1.4.2022) 6 800 Kč 61 200 Kč 
Nájem a energie – kancelářské prostory  
(od 1.10.2022) 13 000 Kč 39 000 Kč 

Pojištění pro firmy a podnikatele   10 000 Kč 

Marketing, propagace   5 000 Kč 

Kancelářské vybavení a potřeby   5 000 Kč 

Celkem   248 300 Kč 

3.8.3  Výdaje na projekt 

Produktem společnosti, pomocí kterého míní tvořit zisk jsou projekty, zejména spojené 
s výstavbou či rekonstrukcí bytových domů. Prvním projektem je v tomto případě 
„Bytový dům s obchodními prostory – Břeclav – Lidická“. Veškeré náklady a výdaje 
investora, které souvisí s pořízením jsou v tomto plánu třízeny podle celkových nákladů 
stavby takto: 

I. Projektové a průzkumné práce  

II. Provozní soubory 

III. Stavební objekty a kompletační činnost (ZRN) 

IV. Stroje, zařízení, inventář 

V. Umělecká díla 

VI. Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby 

VII. Ostatní náklady 

VIII. Rezerva 

IX. Ostatní investice 

X. Nehmotný dlouhodobý majetek 

XI. Provozní náklady a přípravu a realizaci výstavby 
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Základní rozpočtové náklady na stavební objekty (ZRN) a vedlejší rozpočtové 
náklady (VRN) 

Pro výpočet celkových nákladů stavby jsou stěžejní položkou základní rozpočtové 
náklady na stavební objekty (ZRN). Od těchto nákladů se následně odvíjí další položky 
celkových nákladů. Základní rozpočtové náklady v sobě zahrnují hlavní stavební 
výrobu (HSV), přidruženou stavební výrobu (PSV) a montáže. Ve všech případech 
obsahují náklady na práce i dodávky.  

Další částí sestavy celkových nákladů jsou vedlejší rozpočtové náklady (VRN). Náklady 
VRN představují náklady na zařízení staveniště, provozní vlivy, mimořádně ztížené 
dopravní podmínky, individualizace nákladů mimostaveništní dopravy, území se 
ztíženými výrobními podmínkami, náklady vzniklé z titulu práce na chráněných 
památkových objektech, případně další náklady jinde nevyčíslené.  

Pro výpočet ZRN a VRN byl zvolen prohlížečový software na stránkách 
www.cenyzaprojekty.cz od společnosti Symetro s.r.o., který využívá jako zdroj 
cenových ukazatelů data od společnosti RTS, a.s. 

Nejprve je nutné v tomto softwaru určit druh stavby podle jednotné klasifikace 
stavebních objektů (JKSO), tím se stanoví jednotková cena investičních nákladů dané 
stavby z databáze RTS. Dále je potřeba vyplnit údaje k výpočtu investičních nákladů na 
budovu, je to obestavěný prostor a materiálový standard budovy. Obestavěný prostor je 
stanoven podle definice uvedené v nápovědě tohoto softwaru, kterému bylo předlohou 
definice norma ČSN 73 4055 a oceňovací vyhlášky. Pro výpočet byly využity rozměry 
z dispozičního návrhu budovy viz. Obrázek 3.6.1-3, Obrázek 3.6.1-4 (Příloha III, 
Příloha IV). Materiálový standard byl zvolen střední, tedy standardně používaný 
materiál pro tuto kategorii staveb. 

Dalším krokem je stanovení investičních nákladů na úpravu pozemku mimo hlavní 
objekt. Tyto investiční náklady v sobě zahrnují náklady na provedení terénních úprav 
(např. srovnání, výsadba zeleně, oplocení) a vybudování infrastruktury (např. 
komunikace, inženýrské sítě). Jednotková cena těchto nákladů se stanovuje podle 
procenta zastavěnosti pozemku. Pro výpočet je tedy nutné zadat celkovou plochou 
pozemku a plochu zastavěnou hlavním objektem, tedy budou z předchozí časti výpočtu.  

Součtem investičních nákladů na budovu a investičních nákladů na pozemek jsou 
základní rozpočtové náklady na stavební objekty (ZRN). V tomto případě jsou ZRN 
odhadovány na 50 470 000 Kč.  

Poslední možností softwaru pro výpočet přepokládaných investičních nákladů je 
stanovení dalších souvisejících nákladů. Tato část byla využita k určení vedlejších 
rozpočtových nákladů (VRN). Ty jsou počítány jako procento ze ZRN. Na základě 
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znalosti prostředí, kde je budoucí stavba umístěna jsou VRN určeny ve výši 5 %, to činí 
2 523 500 Kč. 

Tabulka 3-16: Předpokládané investiční náklady na realizaci stavby 
zdroj: [13], zpracování: vlastní 

Druh stavby 

Obor 803 - Budovy pro bydlení 

Skupina 
803.1 - Domy bytové typové s 
neunifikovanými konstrukčními 
soustavami 

Investiční náklady – Budova 

Obestavěný prostor 8 230 m3 

Jednotková cena 5 940 Kč/m3 

Materiálový standard střední 

Investiční náklady 48 886 000 Kč 

Investiční náklady – Pozemek 

Plocha pozemku 1 687 m2 

Zastavěná plocha 755 m2 

Procento zastavěnosti 45 % 

Jednotková cena 1 700 Kč/m2 

Investiční náklady 1 584 000 Kč 

Další související náklady 

Vedlejší rozpočtové náklady 5 % 2 523 500 Kč 

Souhrn investičních nákladů 

Celkem 52 993 500 Kč 
 

Projektové a průzkumné práce 

Výpočet nákladů na honoráře pro projektanta a architekta je proveden na základě 
investičních nákladů na stavbu, která je řešena v předchozí části. Pro výpočet je využit 
taktéž jedna z prohlížečových aplikací na stránkách www.cenyzaprojekty.cz nazvaný 
Honorář za výkony projektových prací a obstaravatelských činností. Tato aplikace 
provádí výpočet na základě standardů a způsobů oceňování profesních výkonů a 
souvisejících činností, kterou vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě (ČKAIT) a Česká komora architektů (ČKA).  
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V prvé řadě je nutné vyplnit parametry zakázky. Kategorie staveb, zda se jedná o 
technologickou nebo jako v tomto případě o pozemní a krajinářskou stavbu. Kategorie 
náročnosti stanovuje složitost stavby, zde byla zvolena kategorie III – středně složité 
stavby. Dále bylo vyplněno okno investiční náklady částkou 52 993 500 Kč, byl zvolen 
záměr využít hlavního projektanta, že se nejedná o změnu již dokončené stavby a 
očekávaná pracnost na projektu jako standardní.  

V další části nazvané základní soubor služeb je možné navolit služby, které budou 
vyžadovány, zadat termíny, upravit sazby a náročnost v procentech. V případě tohoto 
projektu bylo zachováno výchozí nastavení, aby nebyly náklady na honoráře 
podceněny, avšak na základě zkušeností se skutečnými cenami na trhu a skutečnosti, že 
předmětem podnikání společnosti RealMade s.r.o. jsou do jisté míry aktivity obsažené 
v těchto nákladech jsou očekávány nižší. Celkové náklady na projektové práce byly 
vyčísleny na 2 870 100 Kč a základní přehled rozdělení honorářů na projektové práce 
je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 3-17: Výpočet nákladů na projektové práce 
zdroj: [13], zpracování: vlastní 

Investiční náklady (ZRN + VRN) 52 993 500 Kč 

Označení Název služby Podíl Cena 

FS1 Příprava zakázky 1 % 28 500 Kč 

FS2 Dokumentace návrhu / studie stavby 13 % 373 200 Kč 

FS3 Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 15 % 430 500 Kč 

FS4 Dokumentace pro vydání stavebního povolení 
nebo ohlášení stavby 22 % 631 500 Kč 

FS5 Dokumentace pro provádění stavby 32 % 918 600 Kč 

FS6 Soupis prací a dodávek 5 % 143 400 Kč 

FS7 Autorský dozor projektanta 12 % 344 400 Kč 

Celkem 100 % 2 870 100 Kč 
 

Ostatní náklady projektu 

Do této části byly umístěny vedlejší náklady na projekt, které nebyly přiřazeny k jinému 
oddílu celkových nákladů stavby. Ostatní náklady byly rozděleny do položek marketing, 
realitní makléř a právní služby. V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané 
náklady vypočtené a přiřazené k daným službám. Částky jsou stanoveny procenty 
z předpokládaných příjmů z prodeje a pronájmu nemovitostí. Konečně však budou 
prodejní a nájemní ceny navýšeny právě o tyto ostatní náklady pomocí procentní 
přirážky, ta je zde předběžně stanovena na 3,7 %. Hodnoty v následující tabulce byly 
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stanoveny odborným odhadem na základě zdrojů [16,21] a rozhovoru s jednatelem jiné 
stavební společnosti. 

Tabulka 3-18: Ostatní náklady projektu 
zdroj: [16,21], zpracování: vlastní 

Popis nákladu Sazba Základna pro výpočet Cena 

Marketing 0,2 % z předpokládané prodejní ceny  
a jednoročního nájmu 121 482 Kč 

Realitní makléř 3,0 % z předpokládané prodejní ceny  
a měsíčního nájmu 1 775 183 Kč 

Právní služby 0,5 % z předpokládané prodejní ceny  
a jednoročního nájmu 303 706 Kč 

Celkem 3,7 %   2 200 371 Kč 

Předpokládaná prodejní cena a jednoroční nájem 60 741 238 Kč 

Předpokládaná prodejní cena a měsíční nájem  59 172 776 Kč 
 

Rezerva 

Jako ochrana před riziky, která mohou během celé realizace projektu nastat je na místě 
stanovit a držet finanční rezervu. Rezerva se určuje jako procento ze základních 
rozpočtových nákladů (ZRN) a v tomto případě je stanovena na 5 %, čemuž odpovídá 
částka 2 523 500 Kč. Tato hodnota byla stanovena pomocí Katalogu průvodních 
činností a nákladů při výstavbě od ÚRS CZ a.s. a upravena podle 3.7  Analýza rizik. 

Investice 

Tento oddíl je vlastně počátkem celé realizace stavebního projektu. Obsahuje nákup 
původní nemovitosti. V tomto případě se jedná o pozemek v městě Břeclav na ulici 
Lidická, ale v jiných případech to může být i nemovitost určená k rekonstrukci, ať už 
celá budova s pozemkem nebo jen bytová jednotka. 

Pozemek je složen ze dvou parcel, je to parcela 128/4 o výměře 1 154 m2 a 128/15 o 
výměře 533 m2. Je přístupný ze západní strany na ulici Lidická, tj. veřejná, rušná 
komunikace a ze strany východní na komunikaci soukromou, tj. asfaltová, obousměrná 
cesta, zatížena břemenem cesty a vedení. Tato cesta vede na ulici Kobzíkovu a je opět 
na pojena na ulici Lidickou. Na pozemku nejsou žádná právní omezení. V následující 
tabulce jsou základní pořizovací údaje pozemku. Cena za jednotku byla stanovena na 
základě průzkumu cen na realitním serveru, viz. zdroj [16], a rozhovoru s jednatelem 
jiné stavební společnosti.  
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Tabulka 3-19: Investice – nákup pozemku 
zdroj: [16], zpracování: vlastní 

Cena za m2 3 150 Kč 
Výměra 1 687 m2 
Cena pozemku 5 314 050 Kč 

 

Rekapitulace 

Závěrem kapitoly o výdajích na projekt je rekapitulace souhrnného rozpočtu celkových 
nákladů na stavbu s celkovým součtem. Ten u tohoto projektu vychází celkově na 
65 901 521 Kč. 

Tabulka 3-20: Rekapitulace souhrnného rozpočtu 
zdroj i zpracování: vlastní 

I. Projektové a průzkumné práce 2 870 100 Kč 

II. Provozní soubory 0 Kč 

III. Stavební objekty a kompletační činnost 50 470 000 Kč 

IV. Stroje, zařízení, inventář 0 Kč 

V. Umělecká díla 0 Kč 

VI. Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby 2 523 500 Kč 

VII. Ostatní náklady 2 200 371 Kč 

VIII. Rezerva 2 523 500 Kč 

IX. Ostatní investice 5 314 050 Kč 

X. Nehmotný dlouhodobý majetek 0 Kč 

XI. Provozní náklady na přípravu a realizaci výstavby 0 Kč 

Celkem 65 901 521 Kč 
 

3.8.4  Příjmy 

V této kapitole jsou představeny plánované příjmy, které jsou nutné pro zajištění 
existence společnosti a také k realizaci projektu „Bytový dům s obchodními prostory – 
Břeclav – Lidická“. 
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Jednorázové příjmy 

Jednorázové příjmy jsou vklady kapitálů a úvěrů sloužící k financování společnosti, 
dokud nebude produkovat zisk a příjmy z vlastní činnosti a zároveň kdykoliv je potřeba 
financovat nový projekt, jež není schopna zastřešit pouze vlastním kapitálem.  

Následující tabulka obsahuje základní jednorázové plánované příjmy. V prvé řadě je to 
symbolická koruna, která je zákonem stanoveným minimálním vkladem základního 
kapitálu při založení společnosti s ručením omezeným. Dalším příjmem je půjčka od 
soukromého věřitele ve výši 20 000 000 Kč. Tato částka je zaokrouhlením součtu 
finančních prostředků potřebných na provozní výdaje společnosti na několik 
počátečních let a 20 % plánovaných nákladů na první projekt společnosti. Třetím 
plánovaným příjmem je půjčka (úvěr), který je hlavním důvodem vzniku tohoto 
podnikatelského záměru. Tedy přesvědčit potenciálního investora (bankovní dům) o 
efektivnosti projektu „Bytový dům s obchodními prostory – Břeclav – Lidická“ a 
schopnostech společnosti. Požadovanou částkou je 54 000 000 Kč což činí přibližně 
80 % prostředků potřebných k realizaci řešeného projektu. Celkovými plánovanými 
příjmy sledovaného období je 74 000 001 Kč. 

Tabulka 3-21: Jednorázové (kapitálové) příjmy 
zdroj i zpracování: vlastní 

Popis  Datum Částka 

Vklad vlastního kapitálu 1.3.2022 1 Kč 

Půjčka kapitálu od soukromého věřitele 1.4.2022 20 000 000 Kč 

Půjčka 1.1.2023 54 000 000 Kč 

Celkem za sledovaném období 74 000 001 Kč 
 

Příjmy z prodeje bytových jednotek 

Realizací projektu „Bytový dům s obchodními prostory – Břeclav – Lidická“ vznikne 
celkem 20 bytových jednotek. 16 bytových jednotek s dispozicí 2 + kk a 4 jednotky 
s dispozicí 1 + kk. Tabulka níže ukazuje plánovaný nezdaněný příjem za prodej 
bytových jednotek. Stanovení ceny proběhlo pomocí metody srovnání s trhem 
v marketingové části viz. kapitola 3.6.2 Cena.  

Tabulka 3-22: Příjmy z prodeje bytových jednotek 
zdroj i zpracování: vlastní 

Stanovená cena za 1 m2 55 480 Kč 

Suma užitných ploch bytových jednotek 1 064 m2 

Příjem za prodej 59 030 720 Kč 
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Příjmy z pronájmu obchodních prostor 

Projekt sebou přinese také vznik obchodních prostor, které má podnik v plánu 
pronajímat. Prostory budou rozděleny do pěti samostatných „obchodů“, které budou mít 
od 65,6 m2 do 83,0 m2 a budou disponovat jednou vlastními oddělenými sklady 
(kancelářemi) a samozřejmě sociálním zázemím. Následující tabulka ukazuje plánovaný 
nezdaněný roční i měsíční příjem za pronájem nebytových prostor. Jednotková cena 
byla taktéž stanovena průzkumem trhu, detaily o stanovení ceny v marketingové části 
viz. kapitola 3.6.2 Cena. 

Tabulka 3-23: Příjmy z pronájmu obchodních prostor 

zdroj i zpracování: vlastní 

Stanovená výše nájemného za 1 m2 280 Kč 

Suma užitných ploch obchodních prostor 550 m2 

Měsíční příjem za pronájem 154 000 Kč 

Roční příjem za pronájem 1 848 000 Kč 

3.8.5  Ekonomická efektivnost projektu 

Jelikož se v tomto projektu předpokládá kombinace prodeje a pronájmu bylo nutné 
nejdříve rozdělit celkové investiční náklady. To má hned několik důvodů. Prvním 
důvodem je, že bude možné určit odpisy, které budou zaúčtovány v jednom roce při 
prodeji bytů a které se budou odepisovány průběžně podle odpisové skupiny u pronájmu 
obchodních prostor. Druhým důvodem je určení provozních nákladů na správu 
pronajímaných prostor. Třetím je samotné stanovení finanční efektivnosti projektu na 
základě čisté současné hodnoty (NPV) a indexu rentability (PI). Rozdělení celkových 
investičních nákladů bylo spočítáno na základě užitných ploch bytových jednotek a 
obchodních prostor. Rozdělení nákladů je vyčísleno v následující tabulce. 

Tabulka 3-24: Přiřazení nákladů (prodávaná a pronajímaná část) 
zdroj i zpracování: vlastní 

Celkové investiční náklady  (IC) 69 068 061 Kč 

Užitná plocha určená k prodeji 1 064 m2 

Užitná plocha určená k pronájmu 550 m2 

Rozdělení IC 

Náklad na bytovou část 45 531 857 Kč 

Náklady na obchodní prostory 23 536 204 Kč 
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Návratnost investice – prodej bytů 

Jak již bylo uvedeno, efektivnost projektu je nejdříve řešena samostatně pro část 
určenou k prodeji a část určenou v pronajímání. V této části je řešena část bytová, která 
je uřčena k okamžitému prodeji. Dále jsou navrženy dvě možnosti scénářů. 

Optimistický scénář 

V této variantě je uvažováno se 100% úspěšností prodeje bytových jednotek v hned 
v prvním roce uvedení do provozu. Následující výpočet určuje tedy čistou současnou 
hodnotu z investičních nákladů přiřazených k bytové části a ze současné hodnoty příjmů 
z prodeje bytů. Také je určen index rentability, který vychází na příjemných 30 %. 

NPV = současná hodnota – investiční náklady 

NPV = 59 030 720 – 45 531 857 = 13 498 863 Kč 

PI= 
NPV
IC

=
13 498 863
45 531 857

=0,30=30 % 

Pesimistický scénář 

Náplní pesimistické varianty je zjistit, jaké jsou minimální prodejní čísla k vyrovnání 
investičních nákladů a současné hodnoty příjmů za prodej bytů. V podstatě jde o určení 
množství při nulové čisté současné hodnotě. 

NPV = 0 , když současná hodnota = 45 531 857 Kč. Tato současná hodnota, tedy příjem 
za prodej bytů, nastane při prodeji 821 m2 užitné plochy z celkových 1 064 m2. To 
odpovídá přibližně 77 % užitné plochy bytové části určené k prodeji. Z tohoto výpočtu 
tedy vychází, že zlom a tím i ziskovost nastane při prodeji šestnáctého bytu z celkového 
počtu dvaceti bytů. 

Návratnost investice pro celý projekt 

Při hodnocení efektivnosti a návratnosti investice při pronájmu je zapotřebí sestavit 
výkaz zisku a ztráty a výkaz Cash-Flow projektu. Pomocí těchto výkazů je možné 
stanovit NPV a následně PI projektu. 

K sestavení výše zmíněných výkazů je nutné stanovit několik věcí. První věcí jsou 
podmínky půjček a úvěrů. V části 3.8.4 Příjmy jsou uvedeny sumy jednorázových 
příjmů. Půjčka od soukromého věřitele ve výši 20 000 000 Kč byla sjednána za 
podmínek, kdy je období splácení stanoveno na 15 let. Úrok byl dohodnut jako pevný 
roční úrok ve výši 70 000 Kč, celkový úrok půjčky tedy odpovídá 1 050 000 Kč. Dalším 
příjmem se předpokládá úvěr od bankovního domu výši 54 000 000 Kč. Úvěr bude 
poskytnut na dobu tří let s úrokem 5,25 % a předpokládá se splacení jednorázovým 
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převodem po dokončení realizace projektu „Bytový dům s obchodními prostory – 
Břeclav – Lidická“. Tento návrh úvěru byl vytvořen podle webových stránek úvěrového 
a investičního specialisty, zdroj [23]. Výpočet úvěru je uveden jako Příloha V. 

Další náplní výkazů jsou odpisy. Stanovení odpisů je stanoveno podle Zákona o daních 
z příjmů [9]. Protože se předpokládá optimistický scénář, že se podaří prodat všechny 
bytové jednotky během prvního roku provozu není nutné stanovit odpisy podle 
odpisových skupin pro bytovou část. Investiční náklady se tedy odepíší najednou 
v prvním roce. Stanovení odpisů pro část s obchodními prostory je uvedeno 
v následující tabulce. 

Tabulka 3-25: Odpisy 
zdroj i zpracování: vlastní 

Investiční náklady 23 536 204 Kč 

5. odpisová skupina 30 let 

koeficient pro 1. rok 1,4 

koeficient pro další roky 3,4 

Odpisy 

1. rok 329 507 Kč 

další roky 800 231 Kč 
 

Dále je nutné určit přepokládané provozní náklady na správu a údržbu pronajímaných 
částí. Tyto náklady byly stanoveny odborným odhadem jednatele jiné stavební 
společnosti jako 1 % z investičních nákladů, což činí 235 362 Kč ročně. 

Výkaz zisku a ztráty a výkaz Cash-Flow 

V této části je umístěn přehled vstupních dat pro sestavení výkazu zisku a ztráty 
a výkazu Cash-Flow. Dále jsou zde umístěny tyto výkazy v předpokládaném provedení. 

Vstupní informace pro výpočet NPV: 

Investiční náklady:  69 068 061 Kč 

Výnosy za prodej:   59 030 720 Kč 

Roční výnosy:   1 848 000 Kč  

Provozní náklady:  235 362 Kč  

Diskontovaná sazba:   5 %  

Odpisy: 1. rok:  329 507 Kč  

  2. – 30. rok: 800 231 Kč  

Obsazenost a prodej:  100 % 
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Tabulka 3-26: Plánovaný výkaz zisku a ztráty  
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Tabulka 3-27: Plánované Cash-Flow projektu 



77 
 

3.8.6  Shrnutí finančního plánu 

Finanční plán pro projekt „Bytový dům s obchodními prostory – Břeclav – Lidická“. 
Tento projekt je novostavbou a je zastřešen společností Real Made stavební 
development s.r.o. Z možností daného pozemku vychází výstavba objektu, který bude 
obsahovat 20 bytových jednotek a 5 obchodních prostor. Na pozemku se budou nacházet 
také parkovací místa komunikace. 

 Z provedených analýz a průzkumů trhu vyplývá, že nejvýhodnějším řešením je prodej 
bytů, a naopak pronájem obchodních prostor. Dle poptávky na trhu jsou byty řešeny 
dispozicí 2+kk a 1+kk. Finanční plán byl vyhotoven podle optimistického scénáře, kdy 
se předpokládá 100% obsazenost pronajímaných prostor i 100% prodejní úspěšnost od 
prvního roku provozu. 

Tabulka 3-28: Souhrn finanční analýzy projektu 
zdroj i zpracování: vlastní 

Investiční náklady projektu 
Celkové náklady  69 068 061 Kč 
Náklady na bytovou část 45 531 857 Kč 
Náklady na obchodní prostory 23 536 204 Kč 
Výnosy z realizace projektu 
Prodej bytů 
Prodejní cena za 1 m2 55 480 Kč 
Průměrná cena bytu 2+kk 3 263 611 Kč 
Průměrná cena bytu 1+kk 1 703 236 Kč 
Celkové výnosy z prodeje bytů 59 030 720 Kč 
Pronájem obchodních prostor 
Výše měsíčního nájmu za m2 280 Kč 
Výnos z pronájmu za měsíc 154 000 Kč 
Výnos z pronájmu za rok 1 848 000 Kč 
Ekonomická efektivnost projektu 
Čistá současná hodnota (NPV) 6 513 918 Kč 
Index rentability (PI) 9 % 

 

Tabulka výše ukazuje základní finanční přehled o projektu. Celkové investiční náklady 

vycházejí na 69 068 061 Kč, příjmy za prodej bytů jsou vyčísleny na 59 030 720 Kč a 

roční výnosy za pronájem obchodních prostor pak na 1 848 000 Kč. Tyto částky ovšem 

nejsou očištěny o daň z příjmu, provozní náklady na správu apod. Z uvedeného 

plánovaného výkazu zisku a ztráty vychází výsledek hospodaření po zdanění v prvním 
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roce provozu na 11 476 850 Kč, v druhém až patnáctém roce na 601 427 Kč a v dalších 

rocích na 658 127 Kč. Tato částka by se opakovala až do třicátého roku provozu, kdy 

by skončilo období odpisů, a to za předpokladu, že by se neměnila výše nájemného a 

provozních nákladů na údržbu a správu. 

Z plánovaného Cash-Flow projektu jsou patrné kumulované diskontované peněžní toky, 

které v prvním roce dosáhnou výše 2 832 695 Kč. Tyto kumulované peněžní toky se 

v následujících patnácti letech zvyšují od 61 972 Kč do 32 865 Kč. Tento menší příjem 

je způsoben splácením půjčky. V šestnáctém roku se již příjem zvýší na 668 091 Kč.  

Pro představu, pokud bude uvažováno investiční období 10 let, potom 

NPV = 3 295 209 Kč a IP = 5 %. V plánovaném horizontu 20 let je NPV = 6 513 918 Kč 

a IP = 9 %. Nutno ovšem podotknout, že zde není uvažováno s tržní hodnotou 

nemovitosti jako takové. Může nastat situace, kdy bude společnost nucena nebo bude 

chtít tuto nemovitost prodat např. po deseti letech a tím výrazně zvýšila index rentability 

pro tento časový rámec. 
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4    ZÁVĚR  

Náplní této diplomové práce byla tvorba podnikatelského záměru. V první, teoretické 
části byly popsány důvody k vypracování podnikatelského záměru, byla představena 
struktura, která je v praxi běžně používána. Současně byly stanoveny náležitosti, které 
by měly jednotlivé části struktury obsahovat, popřípadě jakou metodou tyto údaje 
stanovit. Popis této struktury a metod byl popsán jako obecný a bylo čerpáno z odborné 
literatury. Současně je nutné podotknout, že u konkrétního tématu, oboru či projektu je 
možné některé uvedené části vynechat nebo pozměnit, anebo naopak jinou část přidat 
podle potřeb daného záměru.  

Druhou částí diplomové práce bylo sestavení „případové studie – podnikatelský záměr“. 
Pro tuto část byl vyhledán vhodný pozemek v dané lokalitě a podle možností pozemku 
vytvořen návrh objektové sestavy a návrhy dispozičního řešení hlavního objektu. Tento 
projekt byl nazván „Bytový dům s obchodními prostory – Břeclav – Lidická“.  

Aby bylo možné vytvořit podnikatelský záměr bylo nutné založit fiktivní firmu 
Real Made stavební development s.r.o., pro kterou byla výše zmíněná stavba prvním 
projektem. V záměru byla společnost popsána, byly uvedeny její krátkodobé 
i dlouhodobé cíle a byla uvedena její nynější i plánovaná organizační struktura.  

Dále bylo popsáno externí prostředí, zde byla provedena analýza trhu s byty pro ČR a 
pro okres Břeclav, kde má být projekt umístěn. Analýzy se zabývaly cenou bytů, 
kvantitou prodejů i preferencemi poptávky. Výsledky analýz potvrdily předpoklady, že 
jsou počty prodejů stabilní, ceny se i přes pandemii koronaviru neustále zvyšují a 
nejvyšší zájem je stále po bytech o dispozicích 2+kk a 1+kk. 

Následně byl vypracován marketingový plán, který byl sestaven na základě 
marketingového mixu. V části „produkt“ byl uveden popis lokality pozemku a hlavního 
objektu projektu. Hlavní objekt má disponovat třemi nadzemními podlažími a má být 
částečně podsklepen. Má v něm být umístěno celkem 20 bytových jednotek a 5 
obchodních prostor. V části „cena“ byly stanoveny prodejní a nájemní ceny pomocí 
průzkumu cen z realitního serveru. V části „propagace“ byly popsány cesty, které mají 
zviditelnit společnost a podpořit prodej realit vzniklých realizací projektů. A v části 
„distribuční cesty“ bylo uvedeno využití přímých i nepřímých cest prodeje.  

Byla provedena analýza rizik, která obsahovala identifikaci rizik, ohodnocení rizik a 
následně návrh opatření vedoucích ke snížení výskytu a dopadů rizika. Poslední a 
stěžejní kapitolou záměru byl finanční plán. Ten pojednával o výdajích na založení 
společnosti, chod společnosti a výdajích na projekt samotný. Jsou zde uvedeny zejména 
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celkové investiční náklady na projekt, ve kterých byly základní rozpočtové náklady a 
vedlejší rozpočtové náklady vypočteny pomocí cenových ukazatelů od společnosti RTS, 
a.s. a komor ČKAIT a ČKA, mimo to byly stanoveny také investiční náklady na pořízení 
pozemku, rezerva nebo ostatní náklady projektu. Výpočet příjmů byl založen na 
plánované užitné ploše stanovenou návrhem a cenou zjištěnou z průzkumu 
v marketingové části tohoto podnikatelského záměru. Konečnou částí bylo určení 
ekonomické efektivnosti projektu, sestavení plánovaného výkazu zisku a ztráty, 
sestavení plánovaného Cash-Flow projektu, a nakonec celkový souhrn finančního plánu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
4P  marketingový mix 
aj.  a jiné 
atd.  a tak dále 
a.s.  akciová společnost 
BEP  bod zvratu (kritický bod rentability) 
CF  peněžní toky 
ČKA  Česká komora architektů 
ČKAIT  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě 
ČR  Česká republika 
ČSN  česká technická norma 
č.   číslo 
DCF   diskontované peněžní toky 
DPH  daň z přidané hodnoty 
FCFF  volné peněžní toky pro akcionáře a věřitele 
HSV  hlavní stavební výrova 
IC  investiční náklady 
IT  informační technologie  
Kč  korun českých 
kk  kuchyňský kout 
m2  metr čtverečný 
m3  metr krychlový 
např.  například 
NP  nadzemní podlaží 
NPV  čistá současná hodnota 
PI  index rentability 
PSV  přidružená stavební výroba 
s.r.o.  společnost s ručením omezeným 
tj.  to je 
VRN  vedlejší rozpočtové náklady 
ZRN  základní rozpočtové náklady 
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