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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou komercializace bytových 

domů. Teoretická část představuje problematiku hospodářských cyklů ve 

spojení s ekonomickou krizí. Součástí teoretické práce je také developerská 

oblast a s tím spojené financování a marketing developerských projektů, což je 

aplikováno také následně v praktické části na konkrétním developerském 

rezidenčním projektu. 

Mimo již zmíněnou aplikaci teoretických znalostí z první části práce je 

také vyhodnoceno dotazníkové šetření mezi developery, které je podkladem pro 

analýzu možnosti efektivní komercializace rezidenčních developerských 

projektů v postkrizovém období v různých stádiích hospodářského cyklu. 

Klíčová slova 

Komercializace, marketing, projekt, developerský projekt, bytový dům, 

ekonomická krize, hospodářský cyklus, fáze projektu  

Abstract 

This thesis deals with the issue of commercialization of residential 

buildings. The theoretical part introduces the idea of the business cycle and its 

relation to economic crises. The theoretical part of this thesis also deals with the 

area of development and related financing and marketing development projects, 

which is  applied subsequently to the practical part for the particular developer's 

residential project. 

In addition to the application of this theoretical knowledge is the 

analysis of a questionnaire survey among residential developers, which is the 

basis for analyzing the possibility of effective commercialization of residential 

development projects in the post-crisis period at different stages of the business 

cycle. 

Keywords 

Commercialization, marketing, project, development project, residential 

building, economic crisis, business cycles, phase of the project  
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1 ÚVOD 

Dnešní situace na trhu s novými bytovými domy, respektive s novými 

byty, je poněkud příznivější, než byla v období ekonomické krize, vypuknuvší 

v roce 2008. Developerský segment pocítil dopady ekonomické krize se 

zpožděním několika měsíců a v roce 2012 byl sledován mírný růst, který trvá až 

do současnosti a prognóza předpovídá pokračování růstu. Na druhou stranu 

musíme brát v potaz i politický a ekonomický vývoj ve světě. 

Developeři však stále nemají jednoduchou pozici na trhu, jelikož 

nabídka rezidenčních projektů je pořád vyšší než poptávka a je tedy velmi 

důležité, aby jednotliví developeři hledali různé možnosti, jak udělat jejich 

projekty zajímavější, ba dokonce výjimečnější, než nabízí jejich protivníci na 

rezidenčním developerském trhu. 

Téma pro tuto diplomovou práci bylo vybráno za účelem zisku nových 

poznatků a znalostí v oblasti výstavby bytových domů a s tím spojenou 

komercionalizací bytů. Jelikož se stavebnictví, stále potýká s následky 

celosvětové ekonomické krize a růst ekonomiky je velmi pozvolný, je pro 

developery velmi důležitá otázka marketingu a komercionalizace, aby jejich 

projekty prodali co nejdříve bez nutnosti poskytování slev a zachovali si tak 

předem plánované zisky. 

Tato práce nepřímo navazuje na bakalářskou práci Trh bytů a jejich 

financování ve Zlíně, kde jsem měl možnost proniknout do problematiky prodeje 

bytů a jejich financování. Nyní se tato práce vrací v časové ose do pozice, kdy 

developer plánuje realizaci rezidenčního projektu a zamýšlí nad marketingem a 

komercializací jeho projektu v období různých hospodářských cyklů 

v dlouhodobém horizontu výstavby projektu. 

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, které na 

sebe plynule navazují a tvoří tak ucelený celek. V teoretické části bude 

vysvětlena problematika hospodářských cyklů a ekonomické krize, trh s byty, 

developerský projekt, nejčastější typy financování těchto projektů, marketing a 
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následně také komercializace, která je součástí marketingu a hlavním tématem 

této práce. 

V praktické části bude provedeno dotazníkové šetření na vzorku 

developerských společností působících v České republice tak i zahraničí. 

Výsledkem tohoto dotazníkového šetření bude návrh obecných doporučení, jak 

se chovat v různých stádiích ekonomické krize. V další části praktické práce 

bude krátké seznámení se stavební firmou, která investovala a realizovala 

konkrétní developerský projekt bytového domu. Dále bude také zmíněna 

úspěšnost prodeje bytů a marketingová strategie, kterou stavební firma 

provedla, pro komercializaci svého developerského projektu bytového domu 

v Otrokovicích. 

Cílem této diplomové práce bude aplikace získaných poznatků do již 

zrealizovaného rezidenčního projektu, vyhledání možných chyb při 

komercializaci tohoto projektu a navržení konkrétních příkladů na zefektivnění 

komercializace. V závěru boudou shrnuty kroky, které se doposud osvědčili 

developerům při komercializaci jejich projektů v různých fázích hospodářského 

cyklu a jeví se jako fungující řešení pro efektivní komercializaci rezidenčních 

bytových domů.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Hospodá řský cyklus a ekonomická krize 

Ekonomickou krizí, nebo hospodářskou krizí je nejčastěji definován 

dlouhotrvající, velmi prudký a nepříznivý pokles ekonomiky země, nebo více 

zemí. Ekonomická krize velmi úzce souvisí s hospodářským cyklem, který 

označuje pravidelné výkyvy celé ekonomiky, nebo jen její velké části. Toto 

střídání relativního ekonomického růstu a poklesu je nazýváno cyklem a je 

často měřeno pomocí hrubého domácího produktu (HDP) a pomocí dalších 

makroekonomických faktorů. [1] 

2.1.1 Průběh hospodá řského cyklu 

Každá ekonomika na světě prochází hospodářskými cykly, které se 

periodicky střídají. Na obrázku 1 je znázorněn průběh hospodářského cyklu 

s vyznačením jednotlivých fází, které jsou závislé na času a reálném HDP 

ekonomiky. 

Obrázek 1: Průběh hospodářského cyklu 

 

Zdroj: Internet (www.oalib.cz) 

Vzestup  (expanze, rozvoj, oživení, konjunktura) – v této fázi ekonomika 

dobře funguje, rozvíjí se, výkonnost stoupá. Rostou zisky podniků i příjmy 

obyvatel, podniky mají odbyt a mohou investovat a rozšiřovat se. 
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Vrchol  – zde se začíná projevovat rozdíl mezi agregátní nabídkou, 

která je stále vysoká a agregátní poptávkou, která začíná klesat. Toto je 

signálem blížících se problémů. 

Pokles  (krize, deprese, recese) – tato fáze se vyznačuje tím, že 

agregátní nabídka vysoce převyšuje agregátní poptávku, podniky mají problémy 

s odbytem a jsou nuceny omezovat výrobu. Dochází k propouštění 

zaměstnanců, roste nezaměstnanost a v důsledku poklesu příjmů obyvatel 

klesá dále i poptávka. 

Dno  (sedlo) – vzhledem k omezování výroby v této fázi nabídka klesla 

a dochází k jejímu vyrovnání s poptávkou. Nezkrachovalé 

podniky mohou přijímat zaměstnance, ti potom mají vyšší příjmy a mohou 

nakupovat. V ekonomice nastává oživení, ekonomika má možnost se odrazit 

ode dna. [2] 

2.1.2 Rozdělení hospodá řských cykl ů podle délky trvání 

Délka hospodářského cyklu se měří od bodu obratu po jeho další 

zopakování. 

a) Krátkodobé  (Kitchinovy cykly) 

• trvají v délce 18–40 měsíců 

• představující krátkodobé kolísání reálného produktu. 

• toto kolísání je způsobeno výkyvy v zásobách a příčiny takového 

kolísání se prokazují velmi obtížně 

b) Střednědobé  (Juglarovy cykly) 

• trvají v délce 8–10 let 

• jsou spojovány s investicemi do fixního kapitálu 

• v těchto cyklech je obvyklé střídání období zvýšeného opotřebení 

a zvýšeného investování 

• může se jednat také o střídání generací komodit, zemědělské 

výkyvy apod. 
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c) Dlouhodobé  (Kuznetsovy cykly, nebo také 

Schumpeterovy, Kondratěvovy vlny) 

• trvají až v délce 20–50 let 

• jsou vysvětlovány válkami, vědeckými objevy, značnými 

investicemi do infrastruktury, inovačními vlnami. [3] 

2.1.3 Ekonomická krize 

Jako prvotní impuls pro vznik poslední ekonomické krize byla 

považována situace v segmentu rizikových hypoték. Už koncem 20. století 

docházelo ve Spojených státech amerických ke zmírnění podmínek pro získání 

hypotečních úvěrů a tato skutečnost způsobila nárůst cen všech nemovitostí. [4] 

Po teroristickém útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku 

v roce 2001 došlo k burzovnímu poklesu a Alan Greenspan, tehdejší předseda 

guvernérů Federálního rezervního systému (FED), navrhl snížit úrokové sazby 

a nastavitelnou sazbu hypotečních úvěrů. Zavedení tohoto návrhu mělo za 

následek zlepšení situaci na burze, ale také se zvýšily ceny nemovitostí, 

v některých případech až o 30%. [5] 

Historie již pamatuje několik podobných případů, kdy nastalo zvýšení 

cen nemovitostí před následnou krizí. Z těchto případů by se novodobá 

společnost měla poučit a hledat opatření, která by zabránila dalším podobným 

krizím v budoucnosti. 

Jako měřítko pro krizi z roku 2008 mohou posloužit krize z historie ve 

Španělsku (1977), Norsku (1987), Finsku (1991), Švédsku (1991) a Japonsku 

(1992). U všech pěti krizí (tzv. Big five – velká pětka) měl dlouhodobý pokles 

produkce vliv na začínající ekonomickou krizi. 

V  příloze číslo 1 jsou zobrazeny reálné ceny nemovitostí před a po 

krizi, kde je pro srovnání zahrnuta i americká hypoteční krize a „Big five“. [6] 

Na obrázku v příloze číslo 1 je zobrazen reálný růst cen nemovitostí ve 

srovnání s průběhem ekonomické krize, kde čas T, který odpovídá roku, ve 

které se krize projevila. Z obrázku je zřejmé, že růst ceny nemovitostí výrazně 
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přesáhl růst cen před krizí v historii tzv. „Big five“. Tento růst cen mohl být 

varovným signálem, že vzniká realitní bublina a bankovní sektor měl zpozornit a 

pokusit se udělat nějaká ekonomická opatření, která by odvrátila začátek 

ekonomické krize. 

V roce 2004 došlo americkou centrální bankou k ukončení politiky 

nízkých úrokových sazeb a začala úrokové sazby zvyšovat. Tato změna 

s sebou nesla promítnutí i do hypotečních úvěrů. Tento vývoj měl za následek 

zvyšování dluhových nákladů a zpomaloval se tak ekonomický růst. Snižovala 

se poptávka po hypotečních úvěrech a dramaticky klesal zájem o nemovitosti. 

V roce 2007 praskla realitní bublina a došlo k poklesu reálné ceny 

nemovitostí až o 15% a lidé zatíženi hypotečními úvěry dlužili více, než byla 

hodnota jejich nemovitosti. Došlo také k masivnímu nárůstu nesplácených 

hypotečních úvěrů. [7] 

S rizikovými hypotečními úvěry se však nadále obchodovalo na trhu 

jako s cennými papíry, protože bonita těchto cenných papírů byla zajímavá pro 

všechny ratingové agentury. Na začátku roku 2008 se prudce zvýšil počet lidí 

neschopných splácet své závazky a to s sebou neslo další zadlužování a 

exekuce zadluženého majetku, který však nedokázal pokrýt skutečnou výši 

dluhu jednotlivých zadlužených domácností. Banky tak měly zastaveny 

nadhodnocené nemovitosti a neprodejné půjčky. Jedna z nejstarších 

amerických bank Lehman Brothers Holdings tak měla cenné papíry kryté 

hypotékami v hodnotě přes 600 mld. dolarů, přitom jejich skutečná hodnota byla 

pouze kolem 300 mld. dolarů. Akcie banky Lehman Brothers na burze tak klesly 

až o 80% a banka byla nucena požádat o pomoc americkou vládu o ochranu 

před věřiteli. Banka Lehman Brothers musela vyhlásit 15. 9. 2008 bankrot. 

Převod hypotečních úvěrů na obchodovatelné cenné papíry byl totiž spojen s 

finančními trhy celého světa a to vedlo k propadu na celosvětové burze. [8] 

V příloze číslo 2 je znázorněna doba před rokem 2007, kdy 

nezadržitelně narůstala hypoteční bublina, a bylo jen otázkou času, kdy bublina 

praskne. Období od července 2007 do září 2008 je označeno za latentní fázi 

krize, což se navenek nijak zvlášť neprojevovalo a nikdo neměl potřebu tento 
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problém řešit. Až pád banky Lehman Brothers v září 2008 se dá nazvat jako 

spouštěč a počátek ekonomické celosvětové krize. 

Následkem takové krize je zhoršení všech ekonomických ukazatelů, 

kdy dochází ke snižování HDP, zvýšení nezaměstnanosti, snižování mezd, 

poklesu zahraničních investic, poklesu exportu a celkovému snížení produktivity 

průmyslové výroby, zemědělství a stavebnictví. To vede k tomu, že 

podnikatelské subjekty nejsou schopny využívat všechny své kapacity, a proto 

jsou zisky minimální, nebo dokonce vykazují ztrátu. Mnohdy může dojít k tak 

vysoké finanční ztrátě, že jsou nuceny opustit trh, nebo dochází k zániku celých 

podniků a továren. [9] 

2.1.4 Ekonomická krize v ČR a postkrizové období 

Hypoteční krize z USA měla vliv na celosvětový hospodářský pokles, 

nevyjímaje ani Českou republiku. Pro monitorování aktuální situace státu slouží 

různé ekonomické ukazatele, přitom nejčastějším ukazatelem je HDP, míra 

nezaměstnanosti a inflace. [10] 

Prvním indikátorem pro měření výkonnosti ekonomiky je HDP. 

Obrázek 2: Meziroční vývoj HDP v ČR v období 2004 – 2014

 

Zdroj: Internet (www.kurzy.cz) 

Na obrázku 2 zobrazen vývoj HDP České republiky jako celku. Je 

znatelný pokles začínající ve 4Q roku 2008 (šedé sloupce odpovídají 4. 
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kvartálu), kdy docházelo k postupnému klesání HDP a tím i počátku krize v ČR. 

Největší propad zaznamenala česká ekonomika ve 3Q roku 2009 (-5%). Rok 

2009 můžeme nazvat obdobím ekonomické deprese. Růst ekonomicky v roce 

2010 a 2011 byl důsledkem konjunktury v odvětví výroby dopravních strojů, 

strojírenství a výroby elektrických strojů. Nízký růst byl také zaznamenán 

v obchodu a podnikatelských službách. Stavebnictví a zemědělství se v tomto 

období stále nedařilo. V roce 2012 došlo k dalšímu propadu HDP z důvodu 

snížené tuzemské poptávky po zboží ze strany domácností a služeb pro 

konečnou spotřebu a investorů po fixním kapitálu. Ve 3Q roku 2013 je sledován 

růst HDP díky zahraničnímu obchodu, kdy export a import stoupl meziročně o 

10,5%, a také byl zaznamenán růst zemědělství. [11] 

Na obrázku 3 je zobrazena prognóza meziročního růstu HDP vydaná 

Českou národní bankou pro rok 2015 a 2016. Můžeme vidět optimistickou 

předpověď růstu české ekonomiky z hlediska vývoje HDP, avšak tato prognóza 

však může být odlišná, vzhledem k dění na mezinárodní politické scéně a 

sankcím Evropské unie vedeným vůči Ruské federaci, která je pro českou 

ekonomiku velmi důležitým ekonomickým partnerem. [12] 

  Obrázek 3: Prognóza meziročního růstu reálného HDP 

 

Zdroj: Internet (www.cnb.cz) 

Dalším hodnotitelem ekonomické aktivity je využíván ukazatel 

nezaměstnanosti. Jde o procento nezaměstnaných osob z celkového počtu 
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pracovních sil, vyjma studentů, důchodců a pracovně neschopných obyvatel. 

Při vysoké míře nezaměstnanosti je výkonnost ekonomicky slabá. [13] 

V příloze číslo 3 je zobrazen celkový vývoj míry nezaměstnanosti v ČR 

v období 2007-2014. Na obrázku je znatelně vyšší nezaměstnanost v zimních 

měsících, kdy není možné provádět sezonní práce, které každoročně pomáhají 

snižovat % nezaměstnanost a stavebnictví má na sezonním snížení 

nezaměstnanosti velký podíl. Nejnižší nezaměstnanost byla v červnu roku 

2008, což odpovídalo 5,0% (297 880 lidí) a naopak nejvyšší nezaměstnanost 

byla v únoru 2010 s hodnotou 9,9% (583 135 lidí). V říjnu roku 2014 byla míra 

nezaměstnanosti 7,1% (520 000 lidí). Klesající tendence míry nezaměstnanosti 

také vypovídá o růstu ekonomiky ČR, protože podniky zvyšují svoji výrobu a tím 

se tvoří nová pracovní místa. [14] 

Třetím z nejčastěji používaných ekonomických indikátorů je míra 

inflace. Index spotřebitelských cen (CPI) je nejpoužívanějším měřítkem inflace, 

který porovnává změnu ceny ve spotřebním koši sledovaného období s cenou 

stejného koše v určitém předešlém období. Deflace je opačným jeven inflace, 

kdy se jedná o charakteristický pokles cenové hladiny a tento jev je typický pro 

období krize. [15] 

V příloze číslo 4 je zobrazena míra inflace od roku 2004. Na začátku 

ekonomické krize v roce 2008 dosahovala míra inflace až 7,5%. Od té doby 

docházelo k postupnému snižování míry inflace, kdy v říjnu 2009 byla dokonce 

zaznamenána deflace ve výši -0,2%. [16] 

Prognóza míry inflace zobrazena v příloze číslo 5 pro následující 2 roky 

je stoupající, respektive pro 4Q/2015 je zvýšení míry inflace z 0,7% (říjen 2014) 

na 1,5% a pro 1Q/2016 až na hodnotu 2,1%. [12] 

Vliv na Českou ekonomiku má také bezesporu situace v Eurozóně. 

Evropská unie se snaží a bude snažit dále sjednocovat trh, zavedení společné 

měny pro všechny členy EU, společné daně až po společnou vládu řízenou 

z Bruselu. Pružnost a stabilita celkového bankovního sektoru, která má velký 

vliv na trh s nemovitostmi, a takový trh bude řízen Evropskou centrální bankou, 
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velkými bankovními institucemi a jim podřízeným centrálám v jednotlivých 

zemích. 

Mnoho impulzů pochází i z oblasti zahraničí politiky, kdy se jakýkoliv 

konflikt promítne na ceně nafty, plynu, a to může vyvolat na burze paniku, 

opatrnost investorů, pokles cen atd. Pro tuzemskou ekonomiku je klíčový vývoj 

v sousedním Německu, kde se očekává hospodářský růst, který se projeví na 

cenách nemovitostí s menším zpožděním i v České republice. [17] 

2.1.5 Dopad ekonomické krize na trh s reziden ční výstavbou 

Dopady ekonomické krize na developerské společnosti byly zejména 

v přístupu bankovních institucí vůči developerům. Banky zpřísnily podmínky pro 

získání nových úvěrů pro pokrytí nových developerských rezidenčních projektů. 

Požadovaly hlavně vyšší finanční participaci samotných developerů a to ve 

vložení většího poměru vlastních finančních zdrojů k celkové výši úvěru. [18] 

Toto opatření vedlo k důkladnější kontrole hospodaření subjektů, které 

žádaly o poskytnutí úvěru, protože development patřil a stále patří mezi 

nejrizikovější segmenty stavebnictví, a proto jsou banky velmi opatrné při 

schvalování a poskytování úvěrů. 

Ekonomickým ukazatelem o dopadu krize v developerské výstavbě jsou 

také údaje o objemu poskytnutých úvěrů, které jsou graficky znázorněny v grafu 

1. Většina developerů nedisponuje takovým kapitálovým zajištěním, aby byly 

schopni celou výstavbu financovat z vlastních finančních zdrojů. V grafu jsou 

zobrazeny pouze úvěry poskytnuté na bydlení. Bohužel statistická data 

neposkytují údaje, které by jednoznačně řekly, kolik % připadá na novou 

výstavbu a kolik % připadá na rekonstrukci stávající výstavby. 

Od začátku sledovaného období v roce 2002 má objem poskytnutých 

úvěrů podnikatelským subjektům stoupající tendenci, s výjimkou v roce 2007, 

kdy byl počet poskytnutých úvěrů vyšší, než v předchozích letech, ale celková 

výše v Kč byla nižší. Vliv ekonomické krize se postaral o výrazný propad v roce 

2009. Nejde však jednoznačně říct, zda propad byl způsoben neochotou bank 

poskytovat úvěry, nebo snížená poptávka po úvěrech ze strany developerů. 
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Podnikatelské subjekty reagují na poptávku po jejich projektech racionálně, a 

proto při snížené poptávce o developerské projekty byl snížený zájem ze strany 

developerů o úvěry. Za celkový pokles objemu poskytnutých úvěrů mohou 

určitě oba zmíněné faktory společně. [19] 

Graf 1: Poskytnuté HÚ podnikatelským subjektům v ČR 2002 - 2014 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z internetu (www.mmr.cz) 

Zpřísnění podmínek pro získání úvěru se netýkalo pouze 

podnikatelských subjektů, ale omezení z bankovního sektoru mělo dopad i na 

fyzické osoby. Hypoteční banky si více prověřovali bonitu svých klientů, aby 

minimalizovali neschopnost klientů splácet své závazky. Výše úrokových sazeb 

se v letech 2008 a 2010 pohybovaly kolem 5,8%. 

Od roku 2010 úrokové sazby hypotečních úvěrů klesají a dostávají se 

na historická minima, na aktuálních 2,51% (říjen 2014). Poklesu úrokových 

sazeb také napomáhal zvýšený zájmem o úvěry na bydlení ze strany fyzických 

osob. [20] 

Rok 2014 byl důkazem klesající tendence úrokových sazeb u 

hypotečních úvěrů. Banky se předháněly v poskytování výhodných nabídek 

formou zrušení poplatku za zpracování úvěru, slevy za vedení účtu atd. 
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Graf 2: Poskytnuté HÚ fyzickým osobám v ČR 2002 - 2014 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z internetu (www.mmr.cz) 

Graf 2 sleduje finanční objem poskytnutých hypotečních úvěrů fyzickým 

osobám na bydlení. Statistické údaje bohužel nesledují, zda je úvěr poskytnut 

na stávající byty, nebo na byty v novostavbách. Do této statistiky jsou zahrnuty 

také úvěry na rodinné domy. Graf 2 se může zdát jako matoucí, ale ve 

skutečnosti ukazuje chování klientů v době krize a postkrizovém období, kteří 

investovali, nebo se chystali investovat do bydlení s využitím hypotečních 

úvěrů. 

Důvodem poklesu úvěrů poskytnutých fyzickým osobám byla obava ze 

ztráty zaměstnání a tím neschopnost splácet své závazky. Zvýšený zájem o 

hypoteční úvěry je sledován od roku 2009, kdy developeři nabízeli byty 

s různými akčními slevami a benefity. Důležitým faktorem byla také velmi nízká 

cena nových bytů. 

Na území České republiky byly první developerské projekty realizovány 

v devadesátých letech 20. století. V té době u nás zakládaly první developerské 

pobočky významné developerské skupiny. Za pár let, kdy tyto projekty byly 

mimořádně finančně úspěšné, začaly vznikat i první české developerské 

společnosti, ale finanční kapitál byl stále zahraniční. 

I přes skutečnost, že od roku 1998 počet dokončených bytů lineárně 

rostl, tento nárůst stále nedokázal uspokojit poptávku po bytech. V roce 1998 
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bylo dokončeno 6827 bytů, ale odborná veřejnost odhadovala pro nasycení 

poptávky ročně dokončit 15-20 tisíc bytů. Z grafu 3 je zřejmé, že v roce 2007 byl 

počet dokončených bytů vyšší, než počet zahájených bytů. Tento výkyv je 

způsoben změnou snížené sazby DPH z 5% na 9%. Změna sazby z 9% na 

10% neměla velký dopad, protože své ceníky aktualizovalo jen minimum 

developerů. 

Graf 3: Vývoj zahájené a dokončené bytové výstavby v ČR 1998 – 2014 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z internetu (www.csu.cz) 

Finanční krize také měla vliv na nabídkovou (katalogovou) a 

realizovanou (transakční) cenu pro prodej bytů. Na obrázku 4 je zobrazen 

celorepublikový průměr starších i nových bytů. 

Je vidět pozvolný vzestup realizovaných cen bytů od pádu cen v roce 

2008, kdy byl propad cen až o 20% procentních bodů od nominální hodnoty, 

která byla nastavena na úroveň roku 2010. Příčina, proč je realizovaná cena 

vyšší, než cena nabídková je ta, že byl zaznamenán nárůst klientských změn, 

které mohl developer provádět v průběhu stavby. Realizovaná cena je také 

vyšší z důvodu manipulačních podpatků a provizí realitním kancelářím. Zdrojem 
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pro zjištění realizované (transakční) ceny jsou daňová přiznání, která má 

finanční úřad a ČSÚ k dispozici s časovým odstupem. 

Obrázek 4: Vývoj nabídkových a realizovaných cen bytů 

 

Zdroj: Internet (www.hypoindex.cz) 

Pokud by byl rozdíl mezi realizovanými a nabídkovými cenami výražně 

vyšší, než je hodnota obvyklého stavu, doporučuje se nákup bytu přehodnotit, 

jelikož se může jednat o cenovou bublinu. Před začátkem ekonomické krize 

docházelo totiž k situacím, kdy realizovaná cena byla výrazně vyšší než 

inzerovaná cena a realitní trh zažíval poptávkový boom. Kupující totiž 

investovali do nemovitostí v domnění, že ceny nemovitostí neklesají a je to 

bezpečná investice, pak však nastal strmý pád cen. Nyní je rozdíl mezi 

nabídkovými a realizovanými cenami stabilizovaný a z tohoto pohledu se jeví 

optimální doba pro koupi nemovitosti. [21] 
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2.2 Trh byt ů 

2.2.1 Základní pojmy pro trh bydlení 

Pro snadnější orientaci v oblasti trhu s byty je důležité si definovat 

pojmy, často vyskytující se v souvislosti s touto problematikou. 

2.2.1.1 Bydlení 

Mezi základní životní potřeby každého člověka patří bydlení, které 

poskytuje jednotlivci i skupinám určitou ochranu před vnějšími vlivy z okolí a 

také poskytuje místo pro odpočinek a naplnění dalších životních potřeb 

jednotlivce, či skupiny. [22] 

V současné lidské společnosti má bydlení i sociální význam, kdy 

nedostatečné, nebo nepřiměřené bydlení s sebou nese negativní jevy, které 

pak můžou být obrazem celé společnosti. Souvisí s tím hlavně rostoucí 

kriminalita, bezdomovectví a v neposlední řadě i obtížné sociální začlenění 

jednotlivce do lidské společnosti a jeho uplatnění na trhu práce. Právě 

společnost by měla pokoušet eliminovat, nebo alespoň zmírňovat tyto negativní 

faktory. Samotný pojem „přiměřené bydlení“ je zakotven ve Všeobecné 

deklaraci lidských práv, která byla na konci roku 1948. V článku č. 25 je řečeno, 

že „každý má právo na takovou životní úroveň, která by byla s to zajistit jeho 

zdraví a blahobyt i zdraví a blahobyt jeho rodiny, počítajíc v to zejména výživu, 

šatstvo, byt a lékařskou péči, jakož i nezbytná sociální opatření“. [23] 

Tímto výkladem lze chápat to, že pokud má jednotlivec, nebo skupina 

snahu si zajistit vlastní bydlení, měla okolní společnost tuto snahu dovolit, ale 

právo na bydlení vymáhat nelze. [22] 

Bydlení je možné také chápat ve dvojí rovině. V první rovině jej 

můžeme pochopit jako službu, kdy úkolem státu je zajištění bydlení pro občana 

dané země a ten by byl povinen hradit pouze náklady spojené s provozem. 

Druhou rovinou chápání bydlení je ho pojmout jako zboží. V tomto případě se 

bude řídit základními principy tržního hospodářství a bude hodnoceno jako 

jakýkoliv jiny tržní statek. Cena se bude odvíjet podle potřeb trhu, čili poptávkou 
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a nabídkou, mírou zaměstnanosti/nezaměstnanosti a celkovou situací na 

lokálním a celonárodním trhu. [24] 

2.2.1.2 Bytový d ům 

Norma ČSN 73 4301 definuje bytový dům jako: „stavbu pro bydlení, ve 

které převažuje funkce bydlení“. Tento termín je využíván i pro: „stavby pro 

bydlení o čtyřech a více bytech přístupných z domovní komunikace se 

společným hlavním vstupem, případně hlavními vstupy z veřejné komunikace“. 

[25] 

2.2.1.3 Klient 

Klientem označujeme fyzickou, nebo právnickou osobu, která má zájem 

o koupi nebo pronájem prostor v komerčních či polyfunkčních objektech. V 

případě realizace rezidenčních objektů, klienty jsou budoucí nájemci, nebo 

majitelé bytových jednotek. [26] 

Mimo zmíněné účastníky a subjekty developerských projektů se na 

těchto projektech podílí i jiné subjekty, jako jsou architekti, projektanti, právníci, 

další poradci a v neposlední řadě i projektoví manažeři. 

2.2.2 Faktory ovliv ňující poptávku 

V dnešní době stranu poptávky ovlivňuje velké množství vnějších 

faktorů, které se projevují v poptávce po bydlení. 

Míra dostupnosti hypoték a jiných forem financování bydlení hraje 

významnou roli na straně poptávky. Životní situace mnohých jedinců a rodin 

neumožňuje financovat vlastní bydlení pomocí svých finančních zdrojů a jsou 

tedy odkázání na různé finanční instituce, které se staly dostupnými i pro nižší 

příjmové skupiny obyvatel. 

Neopomenutelný vliv na poptávku má umístění nemovitosti, konkrétně 

bytu. A to jak v rámci krajů, ale i regionů. Větší poptávka po bydlení je 

samozřejmě v regionech, kde je větší zaměstnanost, občanská vybavenost a v 

neposlední řadě i dopravní dostupnost. V některých regionech se začíná 

zvyšovat možnost pracovních příležitostí a dá se předpokládat, že se zvýší i 
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poptávka po bydlení. Tyto regiony jsou tedy perspektivní pro budoucí novou 

výstavbu bytů. 

S geografickým umístěním souvisí i demografický vývoj, kdy v důsledku 

stárnutí populace lze očekávat zvýšení poptávky po menších bytech. Díky 

demografickému vývoji je možnost zvýšení poptávky bydlení díky 

přistěhovalcům. 

Růst mezd a kupní síla se odráží v neatraktivitě lokalit, kde je nízká 

dopravní dostupnost a občanská vybavenost. Naopak atraktivnější jsou lokality 

v okolí centra, kde je bohatší kulturní vyžití a občanská vybavenost. Avšak je 

otázkou budoucnosti, zda se stanou velká centra v podobě velkých měst centry 

i nadále. 

Kvalita a technický stav je neodmyslitelnou podmínkou při výstavbě 

domů, kdy se developeři snaží snižovat náklady na výstavbu, avšak to nese s 

sebou případnou spokojenost, či nespokojenost zákazníků. Spokojenost je díky 

nižší ceně nového bytu, ale nespokojenost může být díky nekvalitně provedené 

práci a špatnou volbou použitých materiálů. 

Vliv na poptávku má i mediální PR bytů a developerských projektů. 

Mnohdy je vytvářena iluze, že je vysoká poptávka po bytech, avšak nabídka je 

časově omezena. Takové informace z médií výrazně ovlivňovaly očekávání 

kupujících i potencionálních prodávajících, že bydlení bude v budoucnu 

nedostupné, což v celkovém konečném důsledku značně ovlivnilo tržní ceny 

bytů. 

Spousta lidí bere koupi bytu jako ochranu peněz před inflací. Někteří 

využívají financování hypotečním úvěrem, nebo úvěrem ze stavebního spoření 

a byt následně pronajímají s cílem, že tržby z nájemného pokryjí náklady na 

zaplacení úvěru. Bohužel tohle řešení je pro některé majitele těchto bytů ve 

vybraných regionech dlouhodobě neudržitelné. Díky těmto krokům se ale 

zvýšila v některých regionech poptávka po bytech. [22] 
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2.2.3 Faktory ovliv ňující nabídku 

Ve všeobecném povědomí je, že pokud budou růst ceny bytů, bude to 

impuls do výstavby nových bytů, kdy investoři budou chtít této situace využít. 

Samotná praxe ukázala, že počet developerských projektů nových bytových 

komplexů se v posledních letech zvýšil. Nastala i situace, kdy developeři měli 

prodané byty ještě před zahájením samotné výstavby. To bylo zejména 

v předkrizovém období, kdy probíhal boom v oblasti rezidenční výstavby. Pro 

developery to mělo obrovskou výhodu, jelikož měli financovanou nejen 

podnikatelskou činnost, ale kupující převzali na sebe veškerá rizika nekvalitně 

provedených prací, nebo v horším případě i bankrot na straně developera. 

Tržní ceny bytů jsou řízeny trhem, na kterém platí ekonomické zákony 

nabídky a poptávky. V některých regionech může poptávka po bydlení klesat. 

Důsledkem poklesu poptávky pak může být stagnace, nebo pokles cen bytů. Na 

druhou stranu v jiných regionech může nastat situace opačná. [22] 

2.2.4 Prodané byty v novostavbách a prognóza do dal ších let 

Statistická data z ČSÚ neobsahují údaje o počtu prodaných bytů v 

novostavbách, proto je velmi obtížné udělat souhrn pro celou Českou republiku. 

Největší zájem o byty v novostavbách je v Praze, kde díky developerům, kteří 

poskytují tyto data, je možné pravidelně sestavovat přehled o počtu prodaných 

bytů v jednotlivých letech. 

Prodej bytů v novostavbách je pečlivěji sledován od roku 2007 a 

každoročně je tvořen souhrnem dat od tří největších developerů působících na 

tamním lokálním trhu. Na obrázku 5 je počet prodaných bytů v novostavbách 

v jednotlivých letech, které ve kterých můžeme sledovat fáze hospodářského 

cyklu. V roce 2007 byla z developerského pohledu fáze hospodářského cyklu 

na vrcholu. V roce 2008 byl počet prodaných bytů v poklesu a projevila se zde 

situace ze Spojených států amerických, kdy praskla realitní bublina. V roce 

2009 byly celkové prodeje nových bytů v Praze historicky nejnižší a to vedlo i 

k zániku kapitálově slabších developerských společností, které nebyly schopny 

splácet své úvěry a museli prodat své rozestavěné projekty silnějším 

developerským společnostem, aby klienti nepřišli o své investované peníze. 
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Rok 2009 byl tedy z hlediska fáze hospodářského cyklu úplným dnem a 

developeři doufali v lepší časy také díky klesajícím úrokovým sazbám. V dalších 

letech sledována konjunktura na trhu s novými byty a pro rok 2014 je odhad 

prodaných bytů zhruba 5700. [27] 

Obrázek 5: Prodané nové byty v Praze v období 2007 – 2014 

 

Zdroj: Internet (www.ekospol.cz) 

Pro následující roky 2015 a 2016 předpokládají developeři výstavbu až 

10 000 nových bytů na území Prahy a Brna. Právě v těchto dvou městech je v 

posledních letech sledována poptávka po nových bytech a developeři tak budou 

orientovat své projekty právě do těchto dvou lokalit. Ostatní regiony v České 

republice nevykazují tak velkou poptávku, aby byly zahrnuty do jejich plánu, a 

také atraktivita ostatních regionů není taková, jako právě v těchto největších 

městech ČR. [28] 

Developeři by však měli myslet na možnost hrozby přehřátí trhu 

s novými byty, aby se nevrhli zbytečně do výstavby mnoha bytů a pak nenašly 

jejich kupce. Projekty budou nabízet vyšší standart, ve smyslu použití 

kvalitnějších materiálů a bude také kladen důraz na ekologii projektu. 

Lidé si stále vybírají byty podle ceny, a proto se velmi často stává, že 

jsou menší byty prodány rychleji než byty větší, které jsou samozřejmě také 

dražší. Pozornost developerů by se tedy měla upínat na byty o velikostech 2+kk 

a 3+kk o které je největší zájem. Právě takové byty lidé využívají i jako investici. 

Pokud tito investoři mají zajištěno své vlastní bydlení, investují do koupě právě 

takového bytu a nabídnou jej k pronájmu za takovou částku, aby pokryli splátku 

úvěru, poplatků za energii, plyn a vodu a ještě měli minimální částku na 

případné opravy bytu plynoucí z povinnosti pronajímatele. [29] 
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Rostoucí poptávka v posledních letech vede také ke zdražování 

stávajících nových bytů, které skokově zlevnili v roce 2008 a 2009. Při tvorbě 

nových cen developeři vychází z aktuální poptávky a obvyklých tržních cen v 

dané lokalitě. Ceny rostou zejména u nejvíce poptávaných velikostí bytových 

jednotek, jako jsou již zmíněné 2+kk a 3+kk a další zdražování se očekává v 

řádech několika jednotek procent z ceny bytu. U nově stavěných bytů bude 

cena také aktualizována z důvodů zdražování cen stavebních prací a materiálů. 

[30] 

2.2.5 Cena byt ů v České republice a zahrani čí 

Česko patří v porovnání s ostatními sousedními zeměmi mezi ty dražší, 

avšak průměrný člověk na něj vydělává kratší dobu než lidé v porovnávaném 

regionu. 

V příloze číslo 6 je zobrazen vývoj průměrných nabídkových cen bytů v 

novostavbách v České republice. Od roku 2008 cena nových bytů klesala z 

důvodu ekonomické krize. Tento pokles cen trval až do poloviny roku 2010, kde 

zůstala stabilní a svoji stabilitu si zachovala s malými výkyvy až do roku 2013. V 

polovině 2013 začíná průměrná cena nových bytů pomalu stoupat a v roce 

2014 je tento trend zachován. Může za to především větší chuť investovat a 

velmi nízké úrokové sazby.  

Na obrázku 6 je porovnání průměrných transakčních cen u nových bytů 

ve vybraných hlavních městech Evropy. Hlavní metropole vybraných států jsou 

všeobecně dražší, než je průměr v jednotlivých regionech oné země, někde je 

to až trojnásobek ceny. 

Mezi nejdražší města v Evropě patří Londýn, ve kterém je cena nového 

bytu přes 10 000 EUR/m2, Paříž kolem 8 000 EUR/m2, Mnichov průměrně 5 600 

EUR/m2 a Moskva 4 200 EUR/m2. Naopak nejlevnějšími městy jsou Budapešť 

přes 1 140 EUR/m2, Lisabon kolem 1 640 EUR/m2 a Varšava 1740 EUR/m2. 

[31] 
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Obrázek 6: Průměrná transakční cena nového bytu ve vybraných zemích 

 

Zdroj: Internet (www.financninoviny.cz) 

 

2.3 Developerská spole čnost a developerský projekt 

2.3.1 Základní pojmy v oblasti developmentu 

Pro rychlou orientaci v této oblasti je dobré si definovat nejčastěji 

vyskytující se pojmy. 

2.3.1.1 Development 

Jedná se termín pocházející z anglického jazyka, které má využití ve 

více odvětvích. V překladu znamená vývoj, ve smyslu vývoj sebe sama, 

procesu nebo projektu, během kterého se postupnými kroky mění aktuální stav 

no nového stavu. Cílem takového vývoje je neustálé zlepšování, na základě 

předchozích zkušeností a docílení konečného výsledku. [32] 

Ve stavebnictví je pojem development spojen se souvislou činností, kdy 

daný stavební projekt prochází různými etapami životního cyklu projektu. [33] 



- 31 - 

2.3.1.2 Developer 

Developerem je ten subjekt, který je označován za nositele vize 

realizovat určitý projekt a dokáže svojí činností zabezpečit nezbytné zdroje pro 

jeho realizaci a řídí celý životní proces tohoto projektu. Měl by být i dostatečně 

finančně silný, aby dokázal projekt investovat sám, nebo být schopen získat 

nějaké jiné finanční zdroje z bankovního sektoru. 

V drtivé většině případů je developer investorem projektu, ale není jeho 

konečným investorem. Developerská společnost pouze zajišťuje kompletní 

přípravu i realizaci projektu a po celou dobu realizace projektu nese veškerá 

rizika s ním spojená. Z právního hlediska je pro developera výhodnější, aby pro 

určitý projekt založit zvláštní projektovou společnost, která tyto rizika převezme 

a není tím ohrožena celá developerská společnost. 

V dnešní době je též využíváno služeb tzv. outsorcingu, což znamená, 

že si developer smluvně zajistí na určité oblasti činností subdodavatele, kteří 

pomocí svého know–how zaručí požadovanou kvalitu provedení. 

Tito subdodavatelé se tedy stávají nedílnou součástí developerské 

výstavby a neustálé zvyšování požadavků na výstavu zajišťuje práci a odbyt 

právě pro tyto subdodavatele. [34] 

Pro koncového zákazníka je využití služeb developera obrovskou 

výhodou, protože developerské společnosti mají v nabídce širokou škálu 

poskytovaných služeb. Developer může zákazníkovi nabídnout buď 

plánovanou, realizovanou a v neposlední řadě také již dokončenou výstavbu a 

je pouze na zákazníkovi, aby si podle svých představ vybral tu ideální, která 

odpovídá jeho nárokům a požadavkům. Kvalitní developeři také pomohou při 

výběru vhodných pozemků, vyřízení změn v územních plánech a následné 

vyřízení všech potřebných povolení, nebo doporučení a výběr vhodného 

způsobu pro financování výstavby, nebo koupě bytu. 

Služby nejčastěji poskytované developerskými společnostmi: 

• vyhledání vhodného pozemku pro projekt 

• zajištění změn v územním plánu 



- 32 - 

• zajištění stavebního povolení 

• příprava projektu, vytvoření projektové dokumentace 

• výběr subdodavatelů formou výběrových řízení 

• stavební dozor 

• zajištění ekonomického financování 

• zajištění kolaudace 

• zajištění právních služeb 

• zajištění marketingového průzkumu 

 

Není podmínkou, že kvalitní developer musí být stavební firma, která 

projekt realizuje. Developer může být pouze zprostředkovatel a koordinátor 

subdodavatelských firem, které participují na daném projektu. [35] 

2.3.1.3 Zhotovitel 

Developer mnohdy nerealizuje výstavbu sám, ale objekt či jeho 

jednotlivé části zadá k realizaci stavební společnosti. V praxi se setkáme i se 

skutečností, že oslovená společnost nemá dostatek výrobních kapacit pro 

realizaci daného objektu či části a smluvně si zajistí realizaci dané části projektu 

subdodavatelem. [26] 

2.3.1.4 Finální investor 

Finální investor má zájem vlastnit výsledný projekt, nechce však 

podstoupit riziko výstavby. Finální investor se stává vlastníkem buď 

zrealizovaného objektu, nebo společnosti, která tuto nemovitost vlastní. 

Finálním investorem bývají velké (často nadnárodní) instituce, finanční 

skupiny, ale i jednotlivci, které se rozhodují hlavně podle jistoty dlouhodobých 

výnosů z dané nemovitosti. Finální investor bývá developerovi dopředu znám a 

projekt se potom provádí na základě předběžné smlouvy s budoucím finálním 
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investorem. Toto se týká projektů na výstavbu polyfunkčních nebo komerčních 

objektů. [26] 

2.3.2 Typy developerských spole čností 

Dnešní doba je příznivá pro vstupy do developmentu pro různé typy 

společností, které se liší pouze velikostí a odvahou podstoupit různá rizika 

spojená s výstavbou a investicí. 

1) velké finan ční instituce – Ve většině případů se jedná o bankovní či 

jiné nadnárodní společnosti, které chtějí zvyšovat své zisky a zakládají 

si tedy developerské divize. Jejich výhodou je to, že mají k dispozici 

velké množství zajištěných finančních zdrojů, díky nimž jsou schopny 

dlouhodobě realizovat finančně náročné projekty, na druhou stranu se 

vyhýbají rizikovým projektům, které by narušili jejich plánované zisky. 

2) velké stavební spole čnosti  - Tyto společnosti zakládají developerské 

divize z důvodu, aby zajistili práci pro vlastní mateřskou společnost. 

Potřebné finanční prostředky zajišťují skrze bankovní úvěry. Jejich 

výhodou je dobrá orientace na stavebním trhu a mají tedy přehled o 

volných a vhodných pozemcích pro developerskou výstavbu. 

3) finan čně silné skupiny nebo jednotlivci  – Hlavní podnikatelskou 

činností těchto subjektů není oblast s nemovitostmi a developerská 

činnost je jen část z jejich portfolia podnikání. Jedná se především o 

developerské skupiny, které realizují obdobné projekty v různých 

lokalitách. (např. obchodní centra, nákupní střediska) 

4) města a obce  – Města a obce se v developmentu pohybují díky 

vlastnictví pozemků, které developerům poskytují jako vhodné pro 

výstavbu. Bohužel jejích aktivity v této oblasti jsou v konfliktu 

s veřejným a podnikatelským zájmem. [34] 

2.3.3 Developerský projekt 

„Developerským projektem se zpravidla rozumí podnikatelský záměr, 

jehož předmětem je výstavba nemovitostí za účelem jejího pronájmu nebo 
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prodeje, popřípadě projekt, který předpokládá koupi existující nemovitosti, její 

rekonstrukci či modernizaci a následně její pronájem či prodej. Klíčovým 

znakem developerské činnosti je právě prodej či pronájem postavené nebo 

zrekonstruované budovy třetím osobám. Za developerský projekt se tedy 

nepovažují případy, kdy podnikatel staví nebo rekonstruuje nemovitosti pro svoji 

potřebu či potřebu propojených osob.“ [34] 

Developerské projekty jsou stavěny buď na objednávku klienta, zde 

řadíme např. velké obchodní centra, nebo za účelem investice s plánem 

finančního zhodnocení, do této skupiny nejčastěji patří bytové domy či lokality, 

na kterých vyrůstají tzv. satelitní městečka.  

Developerské projekty můžeme jednoduše rozdělit na dva základní 

druhy. Prvním z nich jsou tzv. jednorázové projekty. Do této oblasti patří již 

zmíněné výstavby bytových domů, nákupních center, kancelářských prostor a 

další. Druhý směr představuje city development. Moderní city development, 

takový jak ho známe dnes, se u nás objevuje v posledních letech mnohem 

častěji. Princip tohoto oboru spočívá v tom, že projekty tohoto charakteru se 

zaměřují na výstavbu celých městských částí, ne pouze jednotlivých objektů. Ve 

fázi plánování je kladen velký důraz na to, aby budoucí zástavba respektovala 

charakter krajiny, navazovala na současnou zástavbu, aby byl zajištěn komfort 

pro budoucí obyvatele a byla zajištěna co nejlepší občanská vybavenost v nově 

budovaných čtvrtích. Nejdůležitějšími faktory jsou např. dopravní dostupnost, 

kulturní a sportovní vyžití, přítomnost škol, zdravotních zařízení, obchodů, 

restaurací a služeb obecně.  

Architektonické řešení takovýchto projektů je výrazně ovlivněno 

místními úřady a územním plánem města. V některých případech se může 

město finančně podílet a stát se tak investorem vybraných částí projektu, jedná 

se především o části, které jsou důležité pro veřejný život. [34] 
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Výstupy developerských projektů rozlišujeme podle účelu a mohou jimi 

být:  

• bytové nebo rodinné domy 

• průmyslové a obchodní objekty 

• kancelářské objekty 

• polyfunkční objekty 

2.3.4 Fáze developerského projektu 

Každý developerský projekt je charakteristický poměrně vysokými 

finančními náklady ze strany investora a je tedy nutné ke každému projektu 

přistupovat individuálně. I když se jedná o souhrn technických a ekonomických 

a ostatních problematik, dá se projekt rozdělit do tří základních fází: 

• přípravné (předinvestiční) 

• realizační (investiční) 

• závěrečné (provozní) 

 

Životní cyklus neboli životní fáze projektu je graficky znázorněna na 

obrázku 7. Mezi předinvestiční a investiční fázi je mezikrok, který ve kterém se 

investor projektu rozhoduje na základě studie proveditelnosti, zda projekt bude 

realizovat nebo jej zruší. V případě nejasností může být znova zpracována 

studie proveditelnosti, nebo se pouze dopracuje původní studie a následuje 

opět fáze rozhodovací, zda projekt realizovat, či nerealizovat. 



- 36 - 

Obrázek 7: Životní cyklus projektu 

 

Zdroj: Studijní opora Projektové řízení staveb (Nový, Nováková, Waldhans) 

 

2.3.4.1 Přípravná (p ředinvesti ční) fáze 

Předinvestiční fáze patří k těm nejdůležitějším, kde pomocí studie 

proveditelnosti je zjištěno, zda je projekt vhodné realizovat. V této studii se 

zkoumají finanční, tržní a provozní podmínky návrhu a samotné realizace a na 

základě této studie developer rozhoduje, zda bude možné a výhodné projekt 

realizovat. 

Pro úspěšný projekt je nutné věnovat pozornost návrhu a nastavení 

financování projektu už v předinvestiční fázi, což povede k lepší pozici při 

vyjednávání s bankami v otázce financování projektu. 

Součástí předinvestiční fáze je také vytipování vhodné lokality pro 

zamýšlený projekt. Před koupí vybraného pozemku musí developer také zvážit 
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efektivnost vybraného pozemku, jak je vzdálen od občanské vybavenosti, 

dopravní dostupnost, kulturního vyžití atd. 

Po této úvaze může přejít k územnímu a stavebnímu řízení, které je 

nezbytně nutné k samotné akvizici pozemku. V tomto procesu musí developer 

jednat rychle a být přípraven na jakékoliv problémy, které mohou projekt 

postihnout, jako například riziko s odložením projektu a musí být schopen 

flexibilně jednat, aby minimalizoval náklady na projekt. Před akvizicí pozemku 

pro projekt je nutné předem provést důkladnou revizi územně plánovacích 

dokumentů, aby zamezil následným sporům s úřady a tím i zpoždění plánované 

výstavby. 

V českém právním prostředí vystupují jako developerské společnosti 

většinou jako společnost s ručením omezeným nebo akciové společnosti 

speciálně založené kvůli danému developerskému projektu. Jsou to tzv. 

projektové společnosti, které po ukončení a prodeji projektu většinou zaniknou. 

K projektové společnosti jsou vztaženy i veškeré smlouvy spojené 

s realizací a následným prodejem projektu. Pokud se na projektu podílí více 

osob, je nutné tyto vztahy, povinnosti a práva řešit detailně. 

V přípravné fázi je podrobně vypracován samotný projekt, kde jsou 

přesně definovány: 

• Požadavky na zvolený navrhovaný systém 

• Podrobnou strukturu prováděných prací a jejich popis 

• Časový plán s uvedenými vazbami na jednotlivé činnosti a milníky 

• Rozpočet 

• Určení finančních zdrojů 

• Očekávané cash flow projektu 

• Plán eliminace vzniklých rizik [36] 
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2.3.4.2 Realizační (investi ční) fáze 

Realizace je většinou prováděna externí stavební firmou, označenou 

jako generální dodavatel, na kterou je připraveno výběrové řízení. V případě 

velkých developerských společností může být výstavba prováděna 

prostřednictvím mateřské společnosti, nebo spřízněnou společností. 

V realizační fázi je důležité řízení developerského projektu, které je 

prováděno od fáze vypracování studie proveditelnosti až po prodej finálnímu 

investorovi. Toto řízení má na starosti sám developer. Dalším typem řízení je 

tzv. projekt management, který je většinou řízen externí specializovanou firmou, 

disponující odborně vzdělanými a zkušenými projekt manažery. Některé 

developerské společnosti si tyto speciální oddělení zřizují sami, aby došlo 

k ušetření finančních prostředků, nebo tyto služby projekt manažera 

nepotřebují. [36] 

Úkolem projekt manažera je řízení a kontrola výstavby, ale jeho úloha a 

pravomoci záleží na potřebách developera. 

Obecně se jeho činnost dá rozdělit na: 

• kompletní příprava realizace projektu, včetně dokumentace stavby 

pro žádost o kolaudační rozhodnutí 

• samotná realizace projektu 

• činnost technického dozoru 

Jeho úkolem může také dohled nad náklady na projekt. Jedná se o 

proces, kdy jako třetí, nezávislá osoba kontroluje, zda náklady fakturované 

odpovídají provedené práci. Dohlíží také na kvalitu a kvantitu provedené práce. 

Při takovém dohledu může dojít i ke snížení nákladů vynaložených na výstavbu. 

[36] 

2.3.4.3 Závěrečná (provozní) fáze 

Závěrečná fáze obsahuje prodej finálnímu investorovi, což je cílem 

developera. Developer samozřejmě předem zná okruh potencionálních 
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investorů a projekt je mnohdy prováděn na základě předběžné smlouvy 

s budoucím investorem. 

Prodej má na starosti většinou projektová společnost, která byla 

speciálně pro tento projekt zřízena, ale prodej mohou podporovat pomocí 

realitních kanceláří. Samotná jednání o prodeji trvají řádově měsíce a probíhají 

tedy s časovým předstihem. Investor si také provádí právní audit, aby zjistil, zda 

projektová společnost je řádným vlastníkem nemovitosti, zda bylo platné 

územní rozhodnutí a stavební povolení, dále zda je platné kolaudační 

rozhodnutí. 

Prodejem konečnému investorovi nekončí funkce projektové 

společnosti. Ze smluv uzavřených při prodeji většinou plynou záruční doby na 

provedené stavební práce a technologie, které mohou trvat i několik let. [36] 

Po prodeji projektu jako celku finálnímu investorovi, nebo investorům 

může developer vyhodnotit celý projekt z ekonomického hlediska a zda byla 

jeho studie proveditelnosti zpracována správně. 

2.4 Financování developerských projekt ů 

2.4.1 Základní p ředpoklady financování 

Developerské financování je pro banky velmi rizikové, protože posuzují 

budoucí stav investice na základě dokumentů předložených developerem. Musí 

tedy k financování přistupovat velmi obezřetně. Vyjednávání často trvá i několik 

měsíců a je třeba uzavřít četné řady dokumentů od úvěrové smlouvy, až po 

zajišťovací dokumentaci. 

Podmínky financování projektů jsou určeny těmito parametry: 

• Doba realizace projektu – zahájení a předání do užívání 

dodavatelem. 

• Doba splácení případného úvěru neboli náklady financování 

projektu. 

• Podmínky realizace projektu- zejména závazky investora vůči 

dodavateli. 
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Realizace a následné financování rozsáhlých projektů se projevují 

v rámci podnikové sféry a zároveň i v neziskovém sektoru. Tyto ukazatele jsou 

důležité a je třeba se jim věnovat ve stejné míře stejně, jako všem ostatním 

přípravným krokům, které jsou potřebné pro úspěšnou realizaci projektu. [37] 

V případě financování developerského projektu vlastním kapitálem 

musí developer mít silnou ekonomickou stabilitu, což ani to mu nezaručuje 

úspěšnost projektu a budoucí finanční zisk z tohoto projektu. V případě využití 

externích finančních zdrojů jsou důležité základní ekonomické ukazatele 

developera, aby mohl získat například bankovní úvěr: 

LTV – Loan to Value Ratio je ekonomický ukazatel, který banka sleduje, 

kde developer vyjadřuje poměr výše poskytnutého úvěru k tržní hodnotě 

financované nemovitosti. Výše tohoto ukazatele se pohybuje většinou kolem 

75-80%, tzn., že výše poskytnutého úvěru nepřesáhne uvedenou tržní hodnotu 

v procentech. Jak je úvěr postupně splácen, hodnota LTV se snižuje. V úvěrové 

smlouvě bývá velmi často uvedena požadovaná hodnota LTV v daném 

časovém horizontu. 

Equity  – jsou vlastní zdroje vložené do projektu. Započítávají se do 

toho zejména základní kapitál, úvěry od společníků. V situaci, kdy developer 

nedisponuje dostatečně velkým vlastním kapitálem, může požádat o finanční 

participaci ostatní investory, kteří mohou vstoupit do SPV (special purpose 

vehicle – nově založená projektová společnost) jako společníci formou 

základního kapitálu. 

DSCR – Debt Service Coverage Ratio je ekonomický ukazatel, který 

vyjadřuje výši finančních rezerv žadatele o úvěr v průběhu splácení úvěru. 

Jedná se o poměr součtu čistého zisku, odpisů z financované nemovitosti a 

roční splátce úroku z úvěru. Banky ve většině případů požadují hodnoty nad 

120% a znamená to, že projekt bude generovat dostatek prostředku pro 

zaplacení úvěrových splátek a provozních nákladů a navíc bude vytvářet 

rezervu 20%. [34] 



- 41 - 

2.4.2 Možné zdroje financování projekt ů 

Developerské projekty jsou financovány dle velikosti projektu z 

vlastních zdrojů dlužníka nebo cizími zdroji. Malé projekty je developer schopen 

financovat z vlastních zdrojů a dále ze zdrojů budoucích vlastníků bytových 

jednotek, a to ve formě záloh, které klienti skládají v předem domluvených 

splátkách. Velké developerské projekty jsou financovány ve spolupráci s 

bankami, kdy banka poskytuje úvěr většinou ne přímo developerovi, ale zvláštní 

společnosti, založené za účelem konkrétního projektu.  

Celé jednání poskytovatelů kapitálu je možné rozdělit do třech fází: 

V první fázi se prezentuje investiční záměr klíčovým partnerům. Snahou 

je vyjasnit si základní shodu představ všech účastníků o možnostech investice 

a o jejím dalším možném jednání. V této etapě by investiční manažeři měli mít 

poskytnuty všechny dokumenty, které budou použity k jejich rozhodování. 

V druhé fázi se podrobněji prověřuje již předložený investiční záměr. 

Jedná se o nejnáročnější fázi projektu, kdy dochází k nezávislému ověření 

údajů, které byly předloženy k investičnímu záměru. Analyzují se jeho technické 

a finanční proveditelnosti. Výstupem z této fáze je investiční záměr, který 

obsahuje způsob, kterým se zajistí investice po finanční stránce. 

Jakmile je investiční záměr schválen, začíná se jednat o definitivním 

textu smlouvy. Tímto je myšleno financování a následné zajištění finančních 

zdrojů. [37] 

Zásadním bodem v rámci přípravy a realizace projektu je již zmiňované 

financování projektu. Ten je důležitý ve vazbě na provedení ekonomické 

analýzy a rizikového hodnocení. 

Na základě finanční teorie platí, že dlouhodobými zdroji má být 

financován dlouhodobý majetek. Při tomto způsobu financování odpadají 

značná rizika, pokud by byl projekt financován krátkodobými zdroji. Tento 

způsob se nazývá tzv. „zlaté bilanční pravidlo“. [38] 
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2.4.3 Nejčastěji používané možnosti financování v ČR 

Možnosti financování projektu můžeme rozdělit na možnost využití 

interních zdrojů, nebo externích zdrojů. V případě finančně nákladných 

investičních záměrů velmi často dochází ke kombinaci různých možností 

financování, které mají specifické požadavky od institucí poskytujících finanční 

prostředky. 

Existují také developerské projekty, které jsou zahájeny, až je dosaženo 

určité procento předprodanosti. Developerský projekt je pak tedy financován ze 

záloh klientů a developer pak nemusí disponovat vysokým finančním kapitálem, 

aby mohl projekt financovat z vlastních zdrojů, a nemá potřebu využívat 

bankovního úvěru. 

2.4.3.1 Nerozdělený zisk 

V případě nerozděleného zisku se jedná o interní zdroj financování. 

Nerozdělený zisk je ta část zisku, která nebyla použita na výplatu dividend ani 

tvorbu fondů. Jeho hodnota je nejvíce ovlivněna ziskem z běžného období, daní 

ze zisku a tvorbou rezervních fondů a výplatou dividend, přičemž se rozeznávají 

tyto základní typy dividendových politik: 

• reziduální dividendová politika 

• politika stabilizace dividend 

• politika stálého dividendového podílu 

• politika nízkých dividend během roku a prémie na konci roku 

Při financování nerozděleným ziskem patří mezi hlavní výhody ta 

možnost, že lze finančně zajistit i projekty, pro které by bylo z důvodu vysokého 

rizika složité získat externí zdroje. I přesto je nezbytné brát v úvahu tu 

skutečnost, že se jedná o málo stabilní zdroj financování např. v porovnání 

s úvěrem a navíc může být v konečném výsledku dražší, protože zde nepůsobí 

daňový štít. [39] 
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2.4.3.2 Rezervní fondy 

Jsou součástí vlastního kapitálu firmy a jsou chápány jako pojistka proti 

nenadálým rizikům. Jsou řízeny zákonnými normami a interními předpisy 

společnosti. Tyto pak využívají nejčastěji dva typy rezervních fondů. 

• povinný rezervní fond – na základě zákona je tvořen procentem 

z čistého zisku 

• dobrovolný rezervní fond – společnost si určuje sama jeho výši a 

využití na základě usnesení valné hromady společníků [39] 

2.4.3.3 Úvěr 

Úvěr je zdrojem financování cizím kapitálem. Projekty, pro které je 

potřeba vyšší kapitál jsou financovány střednědobými a dlouhodobými úvěry. 

Úvěry se dělí na střednědobé, tyto mají splatnost jednoho do pěti let, u 

dlouhodobých je doba splatnosti delší. Dlouhodobé úvěry se dále dělí na: 

Investi ční úvěr - je poskytnutý komerčními bankami, pojišťovacími 

společnostmi nebo penzijními fondy. Investiční projekty se nejčastěji financují 

střednědobými nebo dlouhodobými úvěry se splatností několik let. 

Dodavatelský úv ěr – poskytuje dodavatel dlouhodobého majetku svým 

odběratelům. Úrok nebývá uveden v procentech ceny dodávky, ale je uveden 

v jednotlivých splátkách tak, že je možné zjistit cenu při okamžitém a 

postupném splácení. [38] 

Z hlediska ekonomického a finančního zhodnocení je úvěr zajímavý 

vzhledem ke způsobu jeho splácení. Splácení úvěru je možné v měsíčních, 

čtvrtletních nebo ročních frekvencích. Nákladem na poskytnutý úvěr je úrok. 

Výše a podmínky splácení závisí na velikosti rizika, konkrétní situaci apod. 

Jakékoliv žádosti o poskytnutí úvěru banka posuzuje individuálně na 

základě podrobné analýzy investičního projektu a analýze hodnoty žadatele. Na 

základě těchto podrobných analýz se bankovní instituce rozhodne, zda úvěr 

poskytne, nebo zamítne. 
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Základními posuzovacími kritérii při poskytnutí úvěru bankou jsou: 

� Žadatel o úvěr musí doložit bankovnímu institutu profesní historii, 

realizované referenční projekty, výše obratu v posledních letech 

a finanční zdraví žadatele. 

� Kvalita předloženého podnikatelského záměru, rozpočtové 

náklady na projekt, rizikovost projektu, posouzení efektivnosti 

projektu z ekonomické stránky. 

� Návrhy způsobu financování, typ bankovního úvěru, doba a 

způsob splácení úvěru, fixace úrokové sazby a výše 

požadovaného úvěru. [38] 

2.4.3.4 Projektové financování 

Projektové financování využíváno podnikatelskými subjekty za účelem 

oddělení financování projektu od stávajících podnikatelských aktivit společnosti. 

Pro využití takového financování je speciálně založena společnost mající na 

starosti daný projekt a takovéto účelově založené společnosti poskytovatel 

úvěru důvěřuje cash flow a příjmům tohoto subjektu jako zdrojům, z kterých 

bude splácen úvěr, a aktivům daného subjektu jako zajištění úvěru. Vlastní a 

úvěrové zdroje financování jsou spláceny z cash flow generovaného projektem. 

Návrh finanční struktury je tedy zejména připravován s důrazem na 

samofinancovatelnost projektu, což znamená prověření schopnosti projektu 

generovat finanční toky v takové výši, aby byly dostatečné na splátku dluhové 

služby, dosažení přiměřené návratnosti kapitálu vlastníků a vytvoření 

dostatečné rezervy na pokrytí rizik. 

Projektové financování strukturuje projekt tak, aby rizika a přínosy 

spojené s projektem byly spravedlivě rozděleny mezi účastníky projektu, tj. mezi 

„sponzory“ (akcionáři, odběratelé, dodavatelé či provozovatelé beroucí na sebe 

určitou část rizik) i financující subjekty. Proto při transakcích tohoto typu je 

typické, že vlastníci projektové společnosti jsou odpovědni za úhradu dluhu do 

výše svého podílu, případně jsou odpovědni podpořit projekt v předem jasně 

definovaných případech. 
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Je důležité zmínit, že projektové financování je primárně zaměřeno na 

řešení větších, specifických transakcí, jež vyžadují sofistikovaný přístup na 

projektové bázi. [40] 

2.4.3.5 Možné typy financování developerských proje ktů v zahrani čí 

Financování developerských projektů v zahraničí je principiálně stejné. 

Záleží však na mnoha aspektech, které mají rozhodující hodnotu pro výběr 

správného typu financování. Mezi tyto aspekty patří zejména velikost 

plánovaného projektu, kapitálové stabilitě investora, legislativními požadavky 

státu, ve kterém bude zamýšlený projekt realizován a mnoha dalších. 

Nejčastěji je využíváno vlastního kapitálu a bankovních úvěrů. Ve 

Spojených státech amerických jsou také oblíbené tzv. CMBS (Commercial 

mortgage-backed security – je komerční zabezpečená hypotéka s nižším 

rizikem bez možnosti předčasného splacení) a různé svěřenecké fondy. 

V developmentu jsou to především bankovní úvěry a vlastní kapitál. 

V Německu a Velké Británii si jako hlavní možnost financování 

developeři oblíbili bankovní úvěry od všech druhů bank, jako jsou hypoteční 

banky, spořitelny a úvěrové banky, obchodní banky a státní banky. 

Ve Velké Británii jsou navíc tři možnosti jak získat finanční prostředky 

na developerské projekty s různou velikostí. První možností jsou finanční 

prostředky poskytnuté bankovními institucemi nebo finančními skupinami. 

Druhou možností jsou kapitálově silní věřitelé, které mají v oblasti 

developmentu mnoho zkušeností a své znalosti využívají k posouzení investic. 

Poslední možností jsou soukromí věřitelé, kteří se zaměřují spíše na malé 

projekty. [41] 

Tak jako v České republice tak i v zahraničí při financování bankovním 

úvěrem banky vyžadují u větších projektů finanční participaci developera 

(investora) a zajištěnou předprodanost bytů, aby bylo sníženo riziko projektu. 

V opačném případě budou podmínky pro poskytnutí projektu velmi přísné a 

bude to mít především dopad na finanční zatížení developera, který bude mít 

vyšší úroky. 
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Před žádostí o úvěrové financování také využívají služeb hypotečních 

expertů, kteří se na trhu s hypotékami orientují dnes a denně a mohou svými 

zkušenostmi a znalostmi pomoci vybrat tu nejlepší variantu a nastavení 

bankovního úvěru. [42] 

2.5 Marketing a komercializace 

2.5.1 Marketing 

Adrian Payne říká, že: „Marketing je celkový systém obchodních 

činností, které usměrňují toky produktu k zákazníkům a uživatelům, aby byly 

uspokojeny jejich potřeby. Má-li být marketing úspěšný, musíme tyto činnosti 

provádět ve správný čas, na správném místě se správnou podporou.“ [43]  

Společnost velmi často marketing chápe jako proces vymýšlení 

reklamy, kde reklamu umístit a tím získat svého zákazní pro daný produkt nebo 

službu. Světově uznávaný marketér Philip Kotler říká, že marketing 21. století je 

již o několik kroků dále, než v předchozím století: „Naopak marketing začíná 

dávno předtím, než má společnost produkt k prodeji. Marketing představuje 

domácí úkol, který vypracují manažeři, aby zjistili, jaké jsou potřeby, určili jejich 

rozsah a intenzitu, a rozhodli, zda se naskýtá zisková příležitost. Marketing 

pokračuje po celou dobu životnosti produktu, snaží se přilákat nové zákazníky a 

udržet si ty stávající tím, že vylepší vzhled a výkon produktu, učí se z výsledků 

prodeje a snaží se úspěch zopakovat.“ [44] 

Z jeho myšlenky tedy můžeme chápat, že snahou dnešních marketéru 

a marketingových společností je rozpoznávat přání a potřeby zákazníku a sladit 

je na takovou úroveň, které bude pro obě strany přínosná. 

2.5.2 Marketing ve stavebnictví 

V dnešním světě stojí za každým produktem marketing, avšak jinak 

důležitý je marketing pro firmu, která má ve svém portfoliu potraviny, jiná 

marketingová strategie bude použita pro trendový produkt a jiný marketing bude 

využívat firma prodávající produkt pouze pro úzce specifikovaný trh. Všichni 
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však mají stejný cíl: Uspokojení zákazníka a jeho potřeby a tím uspokojit i profit 

firmy. 

Stavebnictví je poněkud specifický trh, kde jsou kladeny jiné požadavky 

od zákazníků (investorů), ale v principu platí zásada „spokojený zákazník = 

spokojená firma“. Základní odlišnosti v pojetí marketingu ve stavebnictví, 

potažmo developmentu je pojetí stavby jako výrobek:  

• stavba je imobilní, nákladná na investici, rozměrná, má dlouhou 

životnost a unikátní povahu 

• stavba je vždy pevně spojena s pozemkem a je většinou 

projektována a realizována dle individuálních potřeb investora 

(zákazníka) 

• realizace stavby je časově náročná, v průběhu výstavby se může 

měnit mnoho vnitřních i vnějších faktorů 

• zejména unikátní charakter výroby vyžaduje vždy speciální 

individuální přípravu  

• stavba je většinou určena pro předem známého zákazníka 

(investora) a vzniká kontinuální spoluprací s ním (výjimkou může 

tvořit development, kde nemusí být znám konečný zákazník), 

• stavba vyžaduje opakované budování staveniště (většinou 

unikátního)  

• existuje značná sezonnost stavební výroby (závislost na 

klimatických podmínkách), 

• existuje vysoká náročnost na lidské zdroje a jejich koordinaci 

(velký počet pracovníků různých profesí), 

• velká spotřeba použitého materiálu při výrobě (náročná evidence 

použitého materiálu, doprava a manipulace) [45] 
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2.5.3 Komercializace 

Pojem komercializace, nebo komercionalizace se často používá 

v marketingovém odvětví a dá se vysvětlit jako zpeněžení určité služby, výrobku 

nebo projektu. 

Pod samostatným zpeněžením je však mnoho dalších aspektů, které 

jsou pro samotnou komercializaci velmi důležité a je potřeba je brát v potaz. 

Pro vytvoření strategie pro komercializaci výrobku nebo projektu je 

důležité si položit následující otázky: 

1) Načasování vstupu na trh – KDY 

2) Určení oblasti zavedení – KDE nejdříve nabízet 

3) Určení cílové skupiny – KOMU 

4) Určení strategie zavedení – JAK  [46] 

2.5.4  Komercializace ve stavebnictví 

Pojem komercializace by se dal volně přeložit jako uvedení produktu na 

trh a jeho přeměna v peníze. Tento proces je velmi úzce spjat s marketingem, 

jehož úspěšnost může velmi často záviset na výjimečnosti provedení a jeho 

reprodukci potencionálním klientům. 

Komercializaci lze přirovnat k trychtýři. V nejširší části je mnoho 

nápadů, kterými společnost uvést výrobek na trh. Trychtýř se však zužuje a 

firma vyřazuje myšlenky týkající se logistiky a nákladů, spotřebitelských a 

ekonomických trendů. Komerčnímu využití produktu pomáhá zpětná vazba a 

konečná úspěšná komercializace produktu může vyžadovat úpravy a návrat do 

nejširší části trychtýře. [47] 

Před uvedením jakéhokoliv produktu (výrobek nebo stavba) na trh, 

předbíhá dlouhodobý vývoj trvající v řádech dní, týdnů až po dlouhé roky (v 

případě léků) a právě tento vývoj a výzkum je finančně velmi nákladný. 
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Úspěšnost komercializace produktu mohou zvýšit čtyři základní otázky: 

1) Kdy  bude produkt uveden na trh, aby na něj v době uvedení na 

trh byla maximalizována pozornost a dostal se tak do podvědomí 

širokého okruhu potencionálních zákazníků. Příkladem ve 

stavebnictví bude webová prezentace vytvořená v předinvestiční 

fázi projektu. 

2) Kde  bude produkt komercializován. Pokud se bude jednat pouze 

o lokální trh, nebo celou republiku, případně zahraniční trh. 

Příkladem mohou být webové stránky a jejich klíčové slova pro 

vyhledávání na internetu. 

3) Komu  bude produkt prioritně cílen. Rozlišení pro lokální a 

mezinárodní trh. Příkladem budou webové stránky s možností 

změny jazyka (angličtina, němčina, ruština), nebo standardně vs. 

luxusně vybavené byty. 

4) Jak  bude produkt prezentován. V této otázce je důležité, jak velký 

finanční budget bude k dispozici. Velká váha bude kladena na 

akční plán a životaschopný marketingový mix. [47] 

 

V případě staveb se bavíme zejména o předinvestiční fázi, ve které jsou 

zpracovávány studie proveditelnosti, ekonomické návratnosti a mnoho dalších. 

Právě toto období, trvající v řádech několika měsíců, je finančně „dotováno“ 

investorem tohoto budoucího projektu a je pro něj tedy velmi důležité tento 

produkt, pokud bude schválen k realizaci, uvést na trh právě díky zvolenému 

marketingu a tím tak začít generovat finanční příjmy. 

Komercializace stavebního projektu tedy může existovat ve formě 

webové prezentace projektu, vizualizací projektu, zmenšeného modelu, 

vzorového bytu, reklamní kampani v rozhlasu a televizi, inzercí v tisku a 

časopisech. [47] 
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2.5.5 Komercializace v r ůzných fázích hospodá řského cyklu 

Komercializace v různých fázích hospodářského cyklu je závislá na 

aktuální situaci na developerském trhu. Příklady komercializace v různých 

fázích hospodářského cyklu jsou řešeny v kapitole 3.2. Teorie hospodářského 

cyklu a jednotlivých fází byla popsána podrobně v kapitole 2.1.1. 

2.5.6 Marketing v developmentu reziden čních projekt ů 

Marketing developerského projektu je velmi úzce provázán s procesem 

průběhu výstavby. Tento typ marketingu v developmentu rezidenčních projektů 

můžeme rozdělit na čtyři části, které oddělují milníky v procesu výstavby. 

2.5.6.1 Získání územního rozhodnutí 

V této fázi je prováděna prvotní analýza trhu, tedy snaha o získání 

maximálních informací o dané lokalitě a příprava developera na případnou 

komunikaci se subjekty, které budou mít vliv na získání územního rozhodnutí. 

V této fázi je také důležitá příprava jednotného vizuálního pojednání projektu, 

pod kterým bude projekt a společnost vystupovat. Správně nastavenou 

grafickou koncepcí a dodržením pravidel prezentace si  developer vybuduje 

jasnou identitu mezi konkurenčními společnostmi na trhu. 

Jednotný vizuální styl pak aplikuje v samotné prezentaci projektu 

v tisku, propagačních materiálech, webové prezentaci a jiných proudech 

možnosti prezentace. [48] 

2.5.6.2 Stavební řízení 

V této fázi je projekt poprvé představen základní koncept projektu 

široké veřejnosti. V této fázi jsou poskytnuty informace o lokalitě, cenové relace, 

výhody projektu a různé možnosti vizualizace projektu. Je doporučeno také 

označení staveniště, představení projektu mediím, tvorba a distribuce 

propagačního materiálu, vytvoření PR oddělení, které bude komunikovat 

s potenciálními klienty. [48] 
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2.5.6.3 Realizace, získání kolauda čního rozhodnutí 

Ve fázi realizace projektu je důležité pro marketing, protože dochází 

k navýšení intenzity marketingové propagace cílené na klienty. Ve fázi výstavby 

jsou také nejčastěji využívané nástroje prezentace ve formě: 

� Den otevřených dveří pro potencionální klienty 

� Den otevřených dveří pro novináře  

� Vytvoření vzorového bytu  

� Soutěže pro architekty, pro širokou veřejnost  

� Individuální prohlídky bytů s klienty  

� Slavnostní kolaudační večírek 

Developer nesmí opomenout připravit marketingové oddělení také na 

komunikaci se subjekty, které mohou být negativně ovlivněny realizací projektu. 

[48] 

2.5.6.4 Období po kolaudaci objektu 

Míra marketingových aktivit se odvíjí od míry, jak byl projekt 

komercializován v předinvestiční a investiční fázi. V době, kdy je na trhu mnoho 

developerských projektů zabývajících se bytovou výstavbou se velmi zřídka 

stává, že jsou všechny byty prodány před dokončením výstavby, a proto musí 

developer (investor) počítat s finančními náklady, které bude nutné vynaložit na 

marketing i po dokončení výstavby. Je tedy nutné dále rozvíjet marketingové 

aktivity spojené s komercializací bytových jednotek, kde nejdůležitější informací 

bude možnost okamžitého nastehování. [48] 

2.5.7 Marketingový mix 4P u reziden čních projekt ů 

"Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů - 

výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují 

upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu. Marketingový mix 

zahrnuje vše, co může firma udělat, aby ovlivnila poptávku po svém produktu. 

Možné způsoby se dělí do čtyř skupin proměnných známých jako 4P: 
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produktová politika (product), cenová politika (price), komunikační politika 

(promotion) a distribuční politika (place)." [44] Jde o základní definici 

marketingového mixu, která je dále rozšiřována dle potřeb konkrétního odvětví, 

na které je stavěn. 

V případě developerského projektu se jedna o marketingový mix 

sestavený pro konečné klienty, kteří si kupují byt pro svoji potřebu nebo jako 

investici za účelem pronájmu. Pro development je stále klasicky využíván 

základní marketingový mix „4P“. 

2.5.7.1 Produktová politika 

V developmentu je výrobkem stavba a bytové / nebytové jednotky v ní, 

které jsou základem pro marketingový mix. Developer by měl respektovat 

požadavky investora, který je má odůvodněny na základě různých studií a 

průzkumů. Jsou to zejména architektura projektu, občasná vybavenost, 

ekologický přístup k projektu, ekonomická úroveň, záruka, prováděná kvalita a 

další přidané hodnoty projektu. Podstatou produktu v developmentu rezidenční 

výstavby je vytváření nových bytů na základě poptávky a potřeb zákazníků. 

Poptávka se dále dělí na velikosti bytových jednotek, např. 1+kk, 2+kk, 3+kk, 

4+kk a jiné, nebo povahou kvality a vybavení produktu jako je základní, střední 

a luxusní. [45] 

2.5.7.2 Cenová politika 

Určení ceny produktu, tedy nemovitosti, je stejné jako v ostatních 

odvětvích, kde je stanovení ceny za účelem maximálního zisku. 

Do tvorby této ceny se promítají 4 faktory, které mají vliv na výslednou 

cenu. Je to podnik (jeho režie, firemní politika), produkt jako samotný, trh a 

zákazník. Stanovení výsledné ceny není tedy pouze o přání podniku, ale o 

aktuální situaci na trhu, výši poptávky a nabídky v daném segmentu. Obecně 

pří stanovení ceny platí zásady: 

• zajištění návratnosti nákladů a dosažení rentability 
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• jednostranné a prudké cenové změny se mohou minout s 

uvažovaným cílem jejich zavedení 

• neúměrné zvýšení cen může způsobit neprodejnost zboží 

• snížení cen může vzbudit nedůvěru zákazníka ke kvalitě výrobků 

[45] 

 

Marketingový mix také odlišuje základní cenu, slevu, dodatečné 

příplatky, platební a úvěrové podmínky. V případě bytových jednotek se cena 

tvoří na základě průzkumu trhu, nebo v součinnosti s poradenskou či realitní 

kanceláří. 

2.5.7.3 Distribu ční politika 

Distribuce projektu, potažmo bytových jednotek probíhá třemi způsoby: 

� Prodej bytů pomocí realitní kanceláře 

� Vlastní prodejní centrum developera 

� Kombinace obou výše uvedených způsobů  

V případě, že se developer rozhodne spolupracovat s realitní kanceláří, 

mohou existovat další formy prodeje: 

� Developer svěří prodej do režie realitní kanceláři, která je 

výhradním prodejcem bytů 

� Developer prodává svůj projekt sám a spolupracuje s realitními 

kancelářemi, které nabídku zveřejní na webu a tisku [45] 

 

V situaci, kdy se developer rozhodne využít služeb realitní kanceláře, 

existují dva typy prodeje: 

Exkluzivní prodej : Na zprostředkování prodeje a propagaci projektu 

má výhradní právo pouze jedna smluvní realitní kancelář 
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Neexkluzivní prodej : Projekt může být nabízet ve více realitních 

kancelářích [45] 

2.5.7.4 Komunika ční politika 

Jako poslední prvek marketingového mixu je komunikační politika, která 

se snaží potencionální klienty informovat o projektu. Development se 

v komunikační politice jinak výrazně neliší od ostatních odvětví, a komunikační 

politiku nejčastěji vystihuje následující rozdělení: 

• „osobní prodej 

• podpora prodeje 

• obchodní propagace (reklama) 

• přímý marketing 

• expoziční aktivity 

• public relations (vztahy k veřejnosti)“ [45] 

 

Osobním prodejem  se rozumí přímá komunikace s klientem, kdy 

prodejce při rozhovoru zjišťuje potřeby a přání klienta, např. velikost bytové 

jednotky, maximální cena, možnost klientských změn. Na základě tohoto 

rozhovoru bude prodejce schopen klientovi nabídnout co nejvhodnější byt. [45] 

Podpora prodeje  u rezidenčních nemovitostí obsahuje nepřeberné 

množství možností a bonusů pro kupující. Vždy to závisí na cíli a finančních 

možnostech developera, jak tohoto prostředku dosáhne. Nejčastěji je to 

poskytnutí slevy na byt, nebo formou daru při koupi bytu ve formě automobilu, 

vybavení bytu, zájezd do turistických destinací. Poslední možností je poskytnutí 

tvz. voucherů, kdy mohou zdarma, případně s výraznou slevou využít služeb 

bytového architekta, vybavení bytu atd. (většinou se jedná o předem smluvené 

obchodní partnery) [45] 

Reklama  neboli propagace projektu prostřednictvím médií je zpravidla 

cílená na projekt, ale v pozadí vystupuje také značka developera. Nebo 



- 55 - 

v opačném případě je primárně prezentován developer, jako silná a stabilní 

společnost, která nabízí k prodeji své byty, což se jedná o sekundární 

propagaci. Menší developeři nejčastěji propagují samotný projekt a značka 

firmy je v pozadí. 

Developer by měl při přípravě propagace vycházet z předpokladů dobré 

znalosti cílového segmentu, stanovit si cíle kampaně, stanovit si rozpočet na 

kampaň, určit si média podporující jeho kampaň a stanovit si časové období, 

kdy bude kampaň probíhat. 

Po reklamní kampani developer většinou zhodnotí úspěšnost proběhlé 

kampaně a v případě kladných výsledků kampaň i v dalším marketingovém 

plánu na jiný projekt. [45] 

Přímý marketing  je prvek komunikačního mixu, kde je marketing 

zaměřen na přímé oslovování zákazníků. „Hlavní formy přímého marketingu 

zahrnují prodej, telemarketing, direct mail, zásilkové katalogy, teleshopping 

(Direct Response Television, DRT) a prodej on-line.“ V případě prodeje byt je 

využíván direct mail a osobní prodej. [45] 

Expozi ční aktivity  jsou poměrně finančně nákladné. Jde o prezentaci 

projektu a firmy na různých výstavách a veletrzích a účinek takové prezentace 

nemusí mít takovou efektivitu jako ostatní typy komunikační politiky. [45] 

Public relations (PR)  hraje v dnešním marketingu důležitou roli, 

protože právě prostřednictvím médií lze zvýšit kredit firmy, dostat do povědomí 

lokalitu, kde se rezidenční projekt nachází, informovat a environmentálním 

zaměření firmy, informovat na změny ceny nemovitostí atd. [45] 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Chování developer ů v krizovém a postkrizovém období 

Pro zjištění chování developerů v různých obdobích hospodářského 

cyklu byl zpracován dotazník s otevřenými otázkami, který byl zaslán vybraným 

developerským společnostem a osobám, které v developmentu pracují řadu let 

a mají různé profesní zkušenosti právě v tomto odvětví. 

Před zasláním dotazníku bylo telefonicky kontaktováno 19 vytipovaných 

subjektů, kterým byl dotazník také zaslán k zodpovězení. Vzhledem k tomu, že 

byly položeny konkrétní otázky, týkající se ekonomické a marketingové oblasti, 

bylo počítáno s určitou časovou náročností na zodpovězení celého dotazníku. 

Aby byl dotazník kvalitně a relevantně zodpovězen, muselo se k němu vyjádřit 

více kompetentních osob z daného odvětví, ať už ekonomičtí nebo obchodní 

ředitelé, nebo řídící marketingoví pracovníci, případně tiskový mluvčí. 

Z celkového počtu 19 odeslaných dotazníku byly vyplněny pouze 4 

dotazníky, což odpovídá 21% návratnosti dotazníku. 

Jelikož bylo respondentům zaručeno, že dotazník bude anonymní, 

budou pojmenováni pořadovými čísly. Pro poskytnutí alespoň základních 

všeobecných informací o respondentech bude uvedena jejich velikost, 

působnost v rámci České republiky a zahraničí a jejich hlavní předmět 

podnikání. Prázdný dotazník je přiložen v příloze číslo 7. 

Prázdné odpovědi jsou důvodem nedostatečných informací pro 

zodpovězení na položené otázky, nebo zachováním know-how a interních 

informací a statistik developera. 

 

Respondent č. 1 

Jedná se o menší developerskou společnost působící pouze v Praze a 

jejím přilehlém okolí. Jejím okruhem zájmu je výstavba rezidenčních objektů. 

Hlavním předmětem podnikání této společnosti je development a realitní 

činnost. Odpovědi respondenta č. 1 jsou přiložený v příloze číslo 8. 
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Respondent č. 2 

Jde o velkou developerskou společnost působící na tuzemském a 

zahraničním trhu s dlouholetou tradicí. V jejím portfoliu můžeme najít jak 

rezidenční tak i komerční výstavbu. Zabývá se také realitními službami. 

Hlavním předmětem podnikání této společnosti je development a realitní 

činnost. Odpovědi respondenta č. 2 jsou přiložený v příloze číslo 9. 

Respondent č. 3 

Jde o velkou developerskou společnost s dlouhodobou tradicí, působící 

výhradně v Praze a okolí. V jejím portfoliu můžeme najít jak rezidenční tak i 

komerční výstavbu. Hlavním předmětem podnikání této společnosti je 

development a realitní činnost. Odpovědi respondenta č. 3 jsou přiložený 

v příloze číslo 10.  

Respondent č. 4 

Jde o velkou stavební firmu působící na tuzemském i zahraničním trhu. 

V oblasti developmentu se pohybuje 6 let, ale za tu dobu můžeme najít několik 

rezidenčních i komerčních projektů. Hlavním předmětem podnikání této 

společnosti je stavební činnost, development a realitní činnost. Odpovědi 

respondenta č. 4 jsou přiložený v příloze číslo 11. 

 

3.2 Dotazníkové šet ření 

Otázka č. 1 

„V roce 2008 pocítilo české stavebnictví dopady hypoteční krize, která 

byla v USA. Jaké dopady měla tato krize ihned po vypuknutí?“ 

Všichni developeři se shodli, že ekonomická krize v developmentu 

rezidenčních objektů se projevila až s několika měsíčním zpožděním. 

Kapitálově silnější developerské společnosti to z počátku nijak zvlášť 

neohrozilo, avšak problém měly malé developerské společnosti, které 

vykazovaly finanční závazky vůči bankovním institucím a nebyly schopny tyto 

závazky plnit. Zpravidla to znamenalo, že při snížené poptávce po nových 
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bytech v roce 2008 byla ohrožena existence jejich projektů a v některých 

případech existence i společnosti jako takové. Docházelo tak k prodeji jejich 

portfolia silnějším developerům na trhu, kteří projekty dokončili a následně i 

komercializovali. To mělo pozitivní ohlas u klientů, jelikož nepřišli o své 

investované peníze. 

 

Otázka č. 2 

„Jaká opatření jste byli nuceni udělat v roce 2008, abyste se snažili 

minimalizovat ekonomické dopady na vaši developerskou činnost?“ 

Prvotní opatření, které museli developeři udělat byla aktualizace cen 

nabízených bytů. Všichni developeři v oblasti rezidenční výstavby tak 

v horizontu týdnu snížili ceny svých bytů, aby se tak vyrovnali konkurenci a tím 

byli perspektivní pro své potenciální klienty, kteří náhlého snížení cen mohli 

využít a využívali ke koupi nového bytu. 

Další opatření byly prováděny v oblasti nákladové. To se projevovalo 

pečlivějšími, mnohakolovými výběrovými řízeními na dodavatele stavby a tím 

bylo docíleno tlaku na dodavatele, aby poskytli co nejnižší cenu na stavební 

práce a materiál. 

Některé společnosti se také snažili zvýšit kvalitu klientského servisu a 

poskytnutí vyššího standartu u svých projektů, to se však muselo projevit po 

nákladové stránce projektu a tak musel být opět učiněn nátlak na dodavatele 

použitých materiálů. Developer nadstandartní materiál financoval sám 

s vědomím nižšího zisku, ale měl tak zajištěn prodej v době poklesu 

hospodářského cyklu, protože nabízel nadstandartní a „výjimečný“ projekt. 

Na trhu ovšem existovali developeři, kterým stačilo učinit pouze první 

opatření, a to snížit cenu na úroveň odpovídající aktuální poptávce a díky tomu 

se jim jako jedněm z mála podařilo udržet prodeje bytů. Objem prodaných 

nemovitostí byl samozřejmě nižší, než v období realitního boomu, ale byl 

dostačující na chod společnosti. 
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Otázka č. 3 

„Roky 2009, 2010 a 2011 byly z hlediska hospodářského cyklu stále 

v poklesu (s malými výjimkami). Pokračovali jste v aplikaci opatření z roku 

2008, nebo jste byli nuceni zavádět další, nová opatření? Případně jaká 

opatření?“ 

Malí a střední developeři pokračovali v opatření z předchozího roku 

2008, protože se jim jevila jako dostatečná a neměli důvod je měnit. 

Opačná situace byla u největších developerů působících na českém trh, 

kteří od roku 2009 sledovali pozvolný růst prodejů (minimum v roce 2009, 

prodáno na území Prahy pouze cca 2000 bytů). V roce 2014 počítají 

s hodnotami počtu prodaných bytů v novostavbách na 6000, což odpovídá 

hodnotám, kdy zažíval realitní trh tzv. boom. 

„Ukazatele hospodářského cyklu nemusí nutně korespondovat 

s poptávkou po nových bytech – řada ekonomicky zajištěných lidí je kupuje i na 

investici, a to zejména v době krize. Nově prodávané byty jsou ale jiné než ty 

předkrizové – zpravidla kvalitnější, s lepšími dispozicemi a přitom cenově 

dostupnější.“ 

Výše uvedená citace jednoho z dotazovaných developerů, který tak 

potvrzuje racionální myšlení investorů. Investovat do bytů v době, kdy jsou ceny 

relativně na minimu. To však s sebou nese samozřejmě i svá rizika. Jedním je 

riziko dalšího poklesu cen bytů a tím pádem ztrátu hodnoty investice, nebo 

v opačném případě pozvolný růst cen bytů a tím pádem i ekonomické 

zhodnocování investice. 

 

Otázka č. 4 

„Bylo jedno z opatření také poskytnutí slevy na byt, či nějaký jiný 

benefit? Jak probíhal Váš marketing na rezidenční bytovou výstavbu?“ 

Ve všech případech se developeři shodli, že snížení ceny bylo jedno 

z nejúčinnějších opatření, které mohli udělat. 
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Marketing developerských projektů je pro rezidenční projekty 

v posledních letech velmi důležitý a proto k němu tak developeři také přistupují. 

Jejích cílem je zaujmout zákazníka ještě ve fázi, kdy existuje jejich projekt 

pouze na papíře a proto musí být kvalitně zpracován. Jak je zřejmé, zákazníci 

nejvíce slyší na poskytnutou slevu, ale v konkurenčním boji musí developer 

nabízet něco více, aby se odlišil od konkurence a byl tak výjimečný a tím 

pádem i úspěšný. 

Někteří využívají externí marketingové agentury, které mají velké 

zkušenosti jak zaujmout zákazníky v různých odvětvích a marketingový plán je 

tedy cílen na konkrétní skupinu zákazníků. 

Součástí jejich marketingových akcí byly i automobily zdarma ke 

koupenému bytu, letecké a poznávací zájezdy a v neposlední řadě také slevové 

vouchery na zařízení a vybavení bytu. Spolupráce s prodejci zařízení a 

vybavení do bytů stále přetrvává a je bráno už jako určitý standart. 

 

Otázka č. 5 

„Pokud budeme brát rok 2012 jako dno hospodářského cyklu, plánovali 

jste v tomto roce investice do nové bytové výstavby, i přes skutečnost, že je 

stavebnictví stále v krizi, a růst stavebnictví byl v nedohlednu?“ 

Pro developery, potažmo investory bylo v tomto období výhodnější 

stavět, protože samotný pokles stavebnictví byl pro ně spíše výhodou. Náklady 

spojené na výstavbu byly nižší, než v jiných obdobích hospodářského cyklu. 

Pojem nedohlednost růstu stavebnictví byl relativní, protože 

development je specifickým odvětvím. Na rozdíl od jiných odvětví stavebnictví 

právě development zažíval období stejných hodnot výstavby nových bytů jako 

v době realitního boomu, avšak samotný development má jen malý podíl na 

výkonu českého stavebnictví. 

Developeři také pokračovali v dokončování a realizaci nových projektů, 

které byly dalšími etapami hlavních projektů. 
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Otázka č. 6 

„Období 2013 a 2014 jsou z hlediska hospodářského cyklu 

v konjunktuře. Jak se tento pozvolný růst projevuje v poptávce po vašich 

projektech (ať už dokončené, nebo realizované a plánované)? 

Pokud jste zahájili výstavbu nových developerských projektů, o jakou 

hodnotu projektů se řádově jedná v mil. Kč?“ 

Zvýšená poptávka byla zaznamenána v podstatě u všech developerů. 

Bylo to dáno zejména nabídkou výhodného financování s nízkými úrokovými 

sazbami, psychologie, kdy se hovořilo o celoplošném zdražování bytů, a 

v neposlední řadě byl spouštěcím impulsem zvýšené poptávky celkový růst 

s oživení ekonomiky. 

V dalších letech plánují developeři další investice do rezidenčních 

developerských projektů, v případě menšího developera se jedná o investici do 

0,5 mld. Kč, v případě velkých developerů jde o investice ve výši až 4 mld. Kč. 

V dalších letech také musí developeři počítat s růstem nákladů na 

výstavbu jejich projektů, protože je očwkáván růst cen stavebních prací a 

materiálu, což se zákonitě musí projevit i na ceně bytů. 

 

Otázka č. 7 

„Jakou formu financování developerského projektu nejčastěji využíváte 

ČR vs. zahraničí?“ 

U kapitálově slabších developerských projektů převládá financování 

bankovními úvěry. V takovém případě je v podmínkách poskytnutí takového 

úvěru požadavek od banky založení projektové společnosti. Je to také lepší pro 

developera, aby oddělil svoji další obchodní činnost od realizovaného 

developerského projektu. 

Někteří developeři využívají kombinaci úvěru a vlastních finančních 

zdrojů, které mají z předchozí developerské nebo jiné stavební, či obchodní 

činnosti. 
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Pouze velcí, kapitálově silní developeři a investiční společnosti, si 

mohou dovolit své projekty financovat vlastními finančními zdroji. 

Financování rezidenčním developerských projektů v zahraničí se nijak 

výrazně neliší od financování projektů v České republice. Je však podřízeno 

zákonům dané země a individuálním požadavkům banky poskytující úvěr. 

 

Otázka č. 8 

„Jaká je průměrná úspěšnost projede bytových jednotek před 

dokončení výstavby projektu?“ 

U všech respondentů počet prodaných jednotek před dokončením 

výstavby neklesl pod hranici 70%. Tato skutečnost však velmi závisí na 

časovém období dokončení projektu vzhledem k probíhající fázi hospodářského 

cyklu. 

 

Otázka č. 9 

„Při porovnání tří stádií hospodářského cyklu a životních fází projektu, v jakých 
fázích byla poptávka nejvyšší?“ 

Příklad vyplnění: 

V době ekonomického růstu byla nejvyšší poptávka po bytech ve fázi 

investiční (kdy byl dokončen např. vzorový byt), střední poptávka byla po 

dokončení projektu, a minimální poptávka byla v předinvestiční fázi (kdy byly 

dokončena prezentace na webu, vizualizace, model projektu) 

1 – nejvyšší poptávka 

2 – střední poptávka 

3 – minimální poptávka 

 
 Pokles Dno Růst 

Předinvestiční fáze 1 3 3 

Investiční fáze (realizační) 2 2 1 

Ukončení (prodej) 3 1 2 
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Z odpovědí respondentů vyplývá, že nejvyšší poptávku zaznamenávají 

v období hospodářského růstu/v předinvestiční fázi projektu. Nejvyšší poptávka 

je tedy v tzv. postkrizovém období, které dle odpovědí developerů odpovídá 

právě roku 2014, kdy ekonomika začíná růst, počty prodaných bytů dosáhnout 

hodnot před rokem 2008. Developeři na zvýšenou poptávku reagují a budou 

reagovat zvyšováním cen bytů, aby se tak snažili kompenzovat ztráty z let 

minulých. Investoři tedy využívají prozatím nízkých cen bytů a výhodné úrokové 

sazby bankovních institucí.  

 

Otázka č. 10 

„Pokud nastane situace, že po dokončení výstavby nejsou prodány 

všechny bytové jednotky, jak se snažíte zvýšit jejich atraktivitu pro potencionální 

zákazníky?“ 

Naprostá většina dotazovaných developerů se shodla, že pro 

zatraktivnění nabízeného projektu, potažmo bytu se jeví jako nejúčinnější 

řešení nastavení atraktivní slevy na koupi bytu. K poskytnuté slevě také nabízí 

další benefity jako již zmíněné slevové vouchery, v letní a zimní sezóně také 

poznávací a odpočinkové zájezdy, nebo speciální Velikonoční a Vánoční 

jednorázové slevy. 

 

Otázka č. 11 

„Pokud zpětně zhodnotíte vývoj krize a opatření, která jste udělali. 

Postupovali byste v budoucnu stejně, nebo byste se snažili udělat opatření jiná? 

Jaká a proč?“ 

Většina respondentů s odstupem času hodnotí zvolená opatření jako 

správný krok a v budoucnu by postupovali stejně. Někteří developeři by se také 

zaměřili více na akviziční činnost pro jejich další projekty, protože výhodná 

akvizice pozemku v krizovém období bude pak následně zhodnocena vyšší 

hodnotou pozemku v konjunktuře. Je to ale značné riziko, protože peníze 

vynaložené do koupě pozemku, budou zhodnoceny až v řádu několika let. 
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3.3 Vyhodnocení dotazníku 

Ekonomická krize se v odvětví developmentu projevila až s odstupem 

několika měsíců. Na trhu s novými byty pak došlo k celoplošnému snižování 

cen, na které musel reagovat každý developer, který chtěl být 

konkurenceschopný a mít alespoň nějaké prodeje v době klesající poptávky. 

Snížení ceny bytů bylo v ten moment to nejjednodušší řešení, které 

mohli udělat, avšak ne ve všech případech to bylo to nejlevnější řešení. Pro 

malé developery, kteří měly úvěry v bankách, zapříčinila snížená poptávka 

jejich neschopnost splácet své závazky a museli tak přistoupit k prodeji celých, 

rozestavěných projektů silnějším developerům za nižší, než tržní cenu. To vedlo 

kapitálově slabé společnosti k zániku a na trhu zůstaly jen společnosti 

s kvalitními projekty, které si našly své zákazníky i v období nízké poptávky.  

Dalším opatřením bylo také snižování nákladů na výstavbu, které mělo 

bohužel konečné dopady na dodavatele stavebních prací a materiálů, kteří byli 

nuceni své ceny snížit na až na úroveň minimálních až nulových zisků, aby byly 

schopny přežít období krize. 

Posledním, nejčastěji se vyskytujícím se opatřením, respektive službou, 

bylo zavedení nadstandartního a individuálního přístupu ke klientům. Ať už se 

jedná o bezplatné finanční poradenství, poskytnutí slev od smluvních partnerů 

na vybavení a zařízení bytu. Byl proto zvýšen důraz na osobní prodej, kdy 

prodejce mohl pohotově reagovat na přání, požadavky a potřeby jednotlivých 

klientů. 

Financování developerských rezidenčních projektů je nejčastěji 

vlastními finančními zdroji, to v případě velkých developerských společností, 

které jsou kapitálově silné. Malé developerské společnosti se stále musí 

spoléhat na kombinaci vlastních finančních zdrojů a bankovních úvěrů. 

U všech developerů se stává, že po dokončení výstavby jsou v jejich 

nabídce nějaké neprodané bytové jednotky a proto se snaží je udělat atraktivní 

pro klienty, aby mohli projekt jako celek ukončit a věnovat se tak bez dalších 
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závazků a starostí projektům dalším. Opět nejspolehlivějším řešením, jak udělat 

neprodané byty atraktivní, je poskytnutí slevy na bytovou jednotku. 

Developeři s odstupem času potvrzují, že jejich opatření se jevila jako 

fungující a v budoucnu by se zachovali úplně stejně. Jednotlivci by se pak 

zaměřili na investice do dalších pozemků, které by pak sloužili pro jejich další 

projekty. 

3.4 Vybraný developerský projekt 

Pro praktickou část práce byl vybrán konkrétní developerský projekt 

realizován v letech 2009 až 2010, což odpovídá období největší krize ve 

stavebnictví. Jednalo se o developerský projekt s názvem Bytový dům 

Otrokovice, realizován stavební firmou Stavyma spol. s r.o. Jedná se o bytový 

dům rozdělený na 2 bloky o celkovém počtu 30-ti bytových jednotek s možností 

podzemního garážového stání s kapacitou 20 míst. Konečná podoba bytového 

domu je patrná na obrázku 8. 

Obrázek 8: Bytový dům Otrokovice 

 

Zdroj: Internet (www.stavyma-reality.cz) 
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3.4.1 Lokalita 

Dnešní podoba města Otrokovice spadá pod Zlínský kraj a tvoří 

pomyslnou hranici mezi regiony Valašsko, Slovácko a Haná. Samotné 

Otrokovice vznikly sloučením dvou, do té doby samostatných, obcí Otrokovice a 

Kvítkovice. [49] 

První zmínky o Otrokovicích se datují až do roku 1141, ale významným 

datem z hlediska dopravní infrastruktury bylo v roce 1841 vybudování 

železniční tratě do na trase Vídeň-Přerov. Ve 30. letech 20. století koupil Tomáš 

Baťa močálovité pozemky v místní části Baťov a začal budovat pomocné 

závody pro jeho obuvnickou továrnu sídlící ve Zlíně. 

Obrázek 9: Poloha města Otrokovice 

 

Zdroj: Internet (www.maps.google.cz) 

3.4.1.1 Současný obraz m ěsta 

Dnešní Otrokovice jsou rozvíjející se město všemi směry, které klade 

důraz na obyvatele a životní prostředí, jehož zlepšování je součástí 

spokojených obyvatel. Jako důkaz o sílícím rozvoji města byly Otrokovice 

v roce 2012 vyhlášeny 2. nejkrásnějším městem Čech a Moravy. [50] 
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Tohoto ocenění si radnice velmi váží a je to impuls do budoucna, jelikož 

práce, kterou dělá, nepřišla vniveč. 

Město leží na důležitém železničním uzlu Přerov-Břeclav a silniční 

spojnici přes Zlín až na Slovensko. Dopravní spojení mezi Otrokovicemi a 

krajským městem Zlín je zprostředkovávána městskou hromadnou dopravou. 

Přilehlé letiště je v dnešní době neveřejné a slouží pouze pro potřeby leteckého 

závodu ZLIN AIRCRAFT a.s. Přilehlý lodní přístav je startovištěm pro plavbu 

lodí po Baťově kanálu směrem dolů po toku řeky Moravy, který je dlouhý přes 

50 km. 

Mezi největší průmyslové podniky patří výrobce pneumatik Continental 

Barum s r.o. a výrobce malých sportovních letadel ZLIN AIRCRAFT a.s. 

Spousta malých firem je soustředěna i v areálu Toma, který byl vybudován 

Tomášem Baťou pro pomocnou obuvnickou výrobu. 

Obrázek 10: Místní městské části 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z internetu (www.mapy.cz) 
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Na obrázku 10 je město rozděleno na čtyři místní části, které jsou od 

sebe odlišné zejména typem bydlení. 

Zeleně jsou ohraničeny jednotlivé místní části, červeně je označena 

poloha Bytového domu Otrokovice v místní část Bahňák. 

Místní část Kvítkovice 

V této části obce převládají především starší rodinné domy, které 

obývají různé věkové vrstvy obyvatel. 

Radnice města předpokládá, že v této oblasti obce budou stavěny spíše 

rodinné domy. Nevýhodou nulová občanská vybavenost a lidé jsou nuceni pro 

nákup potravin a jiného zboží chodit do vedlejší místní části Trávníky. 

Místní část Trávníky 

V této části je znatelná převaha panelové výstavby, která se 

v posledních letech změnila z šedivého vzhledu na moderní, barevně vypadající 

bydlení, které na okolí nepůsobí depresivním dojmem. Snaha města je 

revitalizovat volné odpočinkové plochy a dětská hřiště. V této části již není 

prostor pro novou výstavbu pro bytové účely, jelikož okolní plochy jsou určeny 

pro zemědělské účely. 

 Z hlediska dopravní infrastruktury a služeb jsou Trávníky vybaveny 

velmi dobře. 

Místní část St řed 

Střed je rozdělen řekou Dřevnice na dvě části. V jižní části je 

revitalizovaná panelová výstavba a rodinné domy jsou zde zastoupeny 

v maximálně 20%. Severní část je v pohledu na typy bydlení rozdělena na 50% 

panelových domů a 50% rodinných domů. 

Územní plán počítá s možností další výstavby rodinných domů, avšak 

vhodné pozemky pro tuto výstavbu se nacházejí v blízkosti rychlostní silnice a 

díky hluku jsou pro potenciální zájemce neatraktivní. 

Jelikož se jedná o centrum města, dopravní obslužnost a služby jsou na 

maximální úrovni. 
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Místní část Ba ťov 

V části Baťov převládají baťovské půldomky a čtvrt domky, které jsou 

doplněny přízemními bytovými domy v baťovské architektuře. V minimální míře 

je zastoupena panelová výstavba. 

Prostor pro další bytovou výstavbu již není veliký, ale v posledních pěti 

letech zde byly postaveny dva bytové projekty. Jeden z těchto projektů je i 

předmětem této práce. 

Z hlediska dopravní infrastruktury je tato část velmi dobře pokryta 

městskou hromadnou dopravou, která v pracovní dny jezdí poměrně často a to i 

díky vzdělávacím zařízením, které tam zde umístěny. V polovině roku 2012 byl 

dokončen sportovní areál s uměle osvětlenou plochou a objektem pro wellness. 

Slabou stránkou je poskytování služeb. Na poměrně velké rozloze, není 

zastoupen ani jeden prodejní řetězec a občané jsou nuceni nakupovat 

v malých, cenově dražších prodejnách, nebo dojíždět do části Střed nebo 

Trávníky, což je pro starší občany mnohdy velmi obtížné. 

3.4.1.2 Demografický vývoj m ěsta 

Díky kronice města sahá sledování počtu obyvatel až do roku 1843, kdy 

v Otrokovicích žilo 1167 obyvatel. Počet obyvatel se začátkem 30. let 20. století 

zvýšil ke 2 000 a to i díky výstavbě pomocných obuvnických závodů. Koncem 

30. let 20. století počet obyvatel vzrostl až na 8 000 a bohužel vlivem války se 

nadále nezvyšoval. Největší demografický rozvoj byl v 70. - 80. letech 20. 

století, kdy byl gumárenský závod ze Zlína přesunut do Otrokovic a stal se tak 

důležitou průmyslovou a pracovní základnou pro místní obyvatelstvo. [49] 

Barum Continental s.r.o. patří v dnešní době k největším 

zaměstnavatelům v Otrokovicích a svoji výrobu stále rozšiřuje. 

Počet obyvatel je od roku 2008 mírně klesající, avšak tento fakt může 

být přisuzován zvyšujícímu se průměrnému věku a vyšší úmrtnosti obyvatel. 

Dle posledního vyhodnoceného sčítání obyvatel, je ke dni 1.7 2011 evidováno 

18 473 občanů Otrokovic. [51] 
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Historicky nejvyššího počtu obyvatel Otrokovice dosáhly v roce 1990, 

kdy jejich stav byl 20 663. Od té doby je zaznamenáván roční úbytek obyvatel 

v setinách procenta. Může za to nabídka a poptávka trhu práce, kdy se mladí 

lidé stěhují za prací do větších, krajských měst. [51] 

V příloze číslo 12 je graficky znázorněn demografický vývoj obyvatel od 

roku 1971 až do roku 2013. 

3.4.2 Developer 

Stavební společnost Stavyma spol. s r.o. byla založena v roce 1990 

dvěma společníky se základním vloženým kapitálem 2 100 000 Kč. [52] 

V současné době má už pouze jednoho jednatele. 

Velikostí se řadí mezi středně velké stavební firmy, které svým 

rozsahem zakázek pokrývají celé území České republiky. Mimo provádění 

průmyslové, občanské a bytové výstavby se věnuje nabídce veškerého 

zákaznického servisu, jako konzultace ke stavebnímu záměru, vypracování 

projektové dokumentace, provádění technického dozoru apod. Samozřejmostí 

je zavedený a pravidelně udržovaný certifikát systému řízení jakosti ISO 9001, 

systému řízení environmentu ISO 14001 a systému řízení BOZP OHSAS 

18001. [53] 

Základní struktura společnosti je zobrazena v příloze číslo 13. 

3.4.3 Stavební činnost a developerská činnost 

Seznam nejvýznamnější stavebních zakázek je uveden v příloze číslo 

14. 

Mimo stavební činnosti se zaměřuje stavební firma i developerskou 

činností. V roli developera a investora zatím firma realizovala 3 projekty určené 

pro bydlení, za které obdržela ocenění Stavba roku Zlínského kraje. Všechny 

projekty firma financovala z vlastních zdrojů, bez jakýchkoliv bankovních úvěrů. 

Bytový d ům Zlín-Paseky 

V roce 2006 byl dokončen první developerský projekt bytového domu 

ve Zlíně v městské části Paseky. 
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Jednalo se o čtyřpatrový, podsklepený objekt s garážemi v suterénu. 

V domě se nacházelo 19 bytových jednotek o velikostech 1+kk až 4+kk. 

V příloze číslo 15 je přiložena fotografie dokončeného bytového domu. 

Soubor 10 rodinných dom ů Zlín-Louky  

Rok 2007 se nesl ve znamení dalšího developerského projektu, 

tentokrát výstavbou deseti moderních rodinný domů v klidné lokalitě Zlín-Louky. 

Šlo o vily pro náročnější klientelu, kdy již před zahájením výstavby byl o 

některé z domů zájem. Zákazníci si již před realizací mohli měnit dispoziční 

řešení dle svých požadavků a každý dům má tedy originální vnitřní dispoziční 

řešení. Příloha číslo 15 obsahuje fotografii jednoho z rodinných domů 

Polyfunk ční dům v Napajedlech 

Práce na Polyfunkčním domě v Napajedlech byly započaty v září 2012 

a developerský projekt byl dokončen v prosinci roku 2013. 

Dům je rozdělen na část A, který nabízí 3 komerční prostory, 4 byty o 

velikosti 2+kk a 1 byt o velikosti 4+kk. Část B nabízí též 3 komerční prostory a 7 

bytů o velikostech 1+kk až 3+kk. Každý z bytů má k dispozici sklep a balkon či 

terasu.  K dispozici je 10 garážových stání, které však nejsou součástí ceny 

bytů. Příloha číslo 15 obsahuje vizualizaci z uliční části. 

Soubor 55 rodinných dom ů Zlín-Paseky 

V roce 2013 byla zahájena výstavba 55 rodinných domů ve Zlíně v části 

Paseky. Vzhledem ke svažitému terénu budou domy dvoupodlažní s částečně 

odsunutým podlažím. V nabídce je 10 různých typů domů o velikostech od 4+kk 

až 5+kk. Zákazník má tedy volnou možnost výběru pozemku a typu rodinného 

domu. Příloha číslo 15 obsahuje vizualizaci právě realizovaných rodinných 

domů. 

3.4.4 Bytový d ům Otrokovice 

Bytový dům Otrokovice postaven v místní části Baťov, nacházející se 

na ulici Ml. stavbařů je posledním, po stavební stránce dokončeným projektem 

a zároveň se může pyšnit oceněním Stavba roku 2010 Zlínského kraje. 
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Jelikož výstavba probíhala v období celosvětové finanční krize, mnoho 

podniků bylo nuceno činit různá opatření spojená s výstavbou. Vedení 

společnosti však neučinilo žádná opatření, protože jediné možné opatření vůči 

krizi by bylo výstavbu zastavit úplně. Vzhledem k financování vlastními zdroji se 

jednatel rozhodl pokračovat ve výstavbě i s vědomím, že se budou byty hůře 

prodávat a bude sílit tlak na snížení ceny bytů. Opatření ve smyslu snížení 

kvality prováděných prací nepřipadalo v úvahu, jelikož by existovala reálná 

hrozba, že o byty by nebyl žádný zájem. 

Obrázek 11: Fotografie z ulice Ml. Stavbařů (2010) 

 

Zdroj: Dostupné z internetu (www.stavyma.cz) 

Architektonický popis a technický popis developerského projektu je 

přiložen v příloze číslo 16. 

3.5 Marketing a komercializace bytových dom ů 

Marketing se stal v posledních letech velmi důležitou součástí 

developerské výstavby. Z velké části se na tom podepsala i ekonomická krize, 

která nutila developery nabízet něco speciálního a odlišného, než jejich 

konkurence na trhu.  
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Development je velmi specifické odvětví, které z hlediska marketingu 

nabízí produkt, který ještě fyzicky neexistuje. Je proto velmi důležité, svůj 

výsledný produkt, v tomto případě jde o bytovou jednotku, klientovi přiblížit 

natolik, aby byl schopen si jej představit co nejrealističtěji. 

Aby byl rezidenční projekt úspěšný, záleží na mnoha aspektech, které 

hrají svoji důležitou roli. Počínaje značkou developerské společnosti, návrhem 

projektu známým architektem nebo architektonickou kanceláří, odlišení od 

konkurence v technickém provedení, nabídkou inovačních řešení a nápadů, 

vyhledáním potencionálních cílových zákazníků. Za všemi těmito aspekty by 

měla stát v pozadí dobrá znalost trhu a nabídka konkurenčních společností, 

kreativní a nápaditý marketing, kvalitní projekt, práce se stávajícími klienty, kteří 

budou dávat vlastní doporučení a v neposlední řadě také kvalitní využití PR 

komunikace. 

Tak jako v jiných odvětvích marketingu, přistupují marketéři i tady ve 

využívání emocí a citů zákazníka. Koupě nového bytu není v životě tak častá 

jako nákup automobilu, nebo jiného zboží a člověk tím prezentuje i své životní 

názory jako vztah k architektuře, životnímu prostředí a životnímu stylu. V bytě 

totiž prožívá svůj volný čas, relaxuje a odpočívá, vychovává svoji rodinu. 

Nedílnou součásti při rozhodování je také dispoziční řešení a uspořádání, které 

zásadě ovlivňuje možnosti a komfort užívání bytu a výběr toho správného 

bydlení musí brát v potaz všechny výše zmíněné faktory. 

Benefitem developerů nemusí být žádný materiální hodnotný dar k bytu, 

ale benefitem také může být kvalitní architektonický návrh, který bude důkladně 

promyšlen po stránce konstrukční a zejména funkční. Dále může být benefitem 

lokalita projektu, množství sportovního a kulturního vyžití, blízká dostupnost 

k prostředkům městské hromadné dopravy. [48] 

Úkolem reklamy a PR v developerském procesu je najít si cestu 

k vybranému okruhu potencionálních zákazníků a v promyšlených časových 

úsecích projekt zviditelňovat. 

První fáze marketingu probíhá ve stavebním řízení, kdy developer 

může informovat veřejnost o zamýšleném projektu. Navazuje první kontakty 
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s potenciálními klienty, zveřejňuje projekt na internetu, v tisku a dostává se tak 

do podvědomí široké veřejnosti. Potencionální klienti tak dostávají prvotní 

informace o délce výstavby, jak bude projekt vypadat, jaké budou ceny za 

jednotlivé velikosti bytů, jaké budou možnosti financování. V této fázi již 

developer může zaznamenat první vlnu poptávky o předběžnou rezervaci bytů. 

Velmi důležité je také pojmenování projektu, které využívá dvou až tří slovné 

označení většinou ve spojení s anglickými slovy „Eco“, „Green“, „City“, to 

vzbuzuje v lidech pocit, něčeho významného a extra. Doporučuje se však na 

projekt podívat střízlivýma očima a nenechat se oklamat pouze marketingovým 

trikem, jako to je například v potravinářském průmyslu s označením „Bio“. 

Jedná se o názor autora. 

V druhé fázi marketingového plánu je probíhající investiční fáze 

projektu, kde je by měla marketingová aktivita nejvyšší a vrcholit by měla 

obvykle v období kolaudace. V této fázi je označena stavba informační tabulí o 

projektu, doplněná vizualizací a kontakty na developera. Probíhá prezentace 

projektu v mediích, v obchodních centrech formou informačních koutků, po 

provedení hrubé stavby možnosti prohlídky staveniště v doprovodu zástupce 

developera. Je dokončen vzorový byt a probíhají jeho prohlídky, kde klienti 

mohou vidět předčasně dokončený byt, který je v lepším případě plně zařízen. 

V této fázi jsou bez větších finančních problému možné klientské změny 

v dispozici bytu, v použití typů a barev materiálů. Klienti si většinou mohou 

vybrat z více možných variant jak barevných, tak i materiálových. Developer 

také cílí svoji reklamní kampaň na klidnou lokalitu, dostupnost do centra, 

sportovní a kulturní vyžití v okolí projektu, informuje o posledních volných 

bytech a tak vytváří tak pocit, že jde o velmi žádané byty v lukrativní lokalitě. 

Před kolaudací může developer zorganizovat den otevřených dveří a zpřístupnit 

neobsazené byty, kde klienti budou moci vidět dokončené bytové jednotky. 

Poslední fází je po kolaudační období, kde se developer snaží 

komercializovat poslední volné bytové jednotky, které jsou už dokončené a 

stačí se už pouze nastěhovat. Snaží se využít spokojenosti a kladných referencí 

stávajících klientů, případně upozorní na ocenění, které projekt získal, 

poskytuje různé slevy na byty, vouchery na vybavení a zařízení bytu. 
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3.5.1 Marketing bytových dom ů v ČR 

Během posledních pěti let češti developeři začali brát marketingovou 

stránku svých projektů vážněji, než tomu bylo v letech předchozích. Svůj podíl 

na tom nese i ekonomická krize, která snížila jejich tržby a museli tak zaměřit 

více na marketing svého projektu, aby byl komercializován s co nejvyšší 

přidanou hodnotou. V českém prostředí je marketing hlavně otázkou finančních 

možností a developeři zjišťují, že se vyplatí do marketingu investovat finanční 

prostředky. Proto se snaží marketingová oddělení přenášet fungující strategie 

z ostatních odvětví (potravinářský, elektrotechnický průmysl) i do stavebnictví, 

konkrétně tedy do developerské rezidenční výstavby. 

Marketing v předinvestiční fázi začíná zpracováním prezentace na 

internetu, buď prezentací na domovských stránkách developera, nebo vytvoření 

nových internetových stránek, kde je velmi důležité také barevné sladění 

stránek jako samotných a finálního projektu. Obsah internetové prezentace by 

měl byt co nejpřehlednější a poskytnou návštěvníkovi co nejefektivnější získání 

informací a zaujmout jej natolik, aby chtěl zjistit podrobnější informace o 

projektu.  

První představu, jak bude bytový dům, nebo konkrétní byt vypadat lze 

získat z vizualizace projektu a bytu. Tato vizualizace by měla klientovi navnadit 

pocit, si představovat svůj život ve spojení s tímto projektem. Tento pocit je 

velmi často navazován ve spojitosti člověka a přírody formou venkovních 

vizualizací, kde je bytový dům obklopen zelení, denním osvětlením, sportujícími 

lidmi, místem k relaxaci a odpočinku v blízkosti lesa. Vzhled vizualizací může 

byt velmi odlišný, protože v dnešní době existuje spousta grafických studií, 

které se zabývají grafikou a modelací, ne však každé z nich dokáže udělat 

realistickou vizualizaci, která v nás probudí pocit skutečnosti. Ukázka realistické 

vizualizace exteriéru je přiložena v příloze číslo 17. 

Při velkých rezidenčních projektech jsou využívány 3D průlety 

z pohledu ptačí perspektivy, aby byl vidět celý projekt pohromadě, jeho 

vzdálenost od dopravní obslužnosti a občanské vybavenosti, protože to hraje 

velmi důležitou roli při výběru lokality pro developerský projekt. Klienti také 
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preferují občanskou vybavenost a snadný přístup k dopravní infrastruktuře. 

Pohledy z ptačí perspektivy jsou v příloze číslo 18, kde je zobrazena 3D 

vizualizace z ptačí perspektivy a 3D model zakreslen do skutečné fotografie. 

Na obrázku 12 můžeme vidět porovnání realistické 3D vizualizace a 

bytového domu a jak vypadá bytový dům po kolaudaci. Toto porovnání je 

plusovým bodem pro developera, který tak udává totožnost studie se 

skutečným provedením a klienti si tak mohou potvrdit totožnost projektu tzv. na 

papíře a skutečnost. 

Obrázek 12: Srovnání 3D vizualizace a reality 

 

Zdroj: Internet (www.jrd.cz) 

K internetové prezentaci developer dále připojí i tzv. outdoorovou 

reklamu ve formě reklamních bannerů v nákupních střediscích, v prostředích 

městské hromadné dopravy, reklamních billboardů u silnic a dálnic. Tento styl 

komunikace je určen především zákazníkům, kteří nejsou tak zkušení 

s používáním internetu a proto marketingové oddělení developera nesmí 

zapomínat ani na tuto skupinu zákazníků. 

Dalším distribučním kanálem jsou v poslední době také sociální sítě 

jako Facebook a Youtube, kde jsou prezentovány základní informace o 

projektu, vizualizace, video průlety a fotografie z průběhu výstavby. V této formě 

marketingu je využíván tzv. viral marketing, který je založen na samostatném 

(virovém) šíření mezi uživateli těchto sítí formou „líbí se mi“, nebo „sdílet“.  

Čeští developeři sociální sítě, jako formu reklamy zdarma a možnost 

zviditelnit se zatím moc nevyužívají. Existují však výjimky, které sociální sítě 

využívají pravidelně pro informovanost o aktuálním dění na trhu s byty a také 
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v prezentaci svých zahájených projektů. Příkladem může být společnost 

Ekospol působící v Praze a okolí, která má na své stránce 6 687 uživatelů, kteří 

mohou zveřejňované aktuality sledovat. Společnost Ekospol začala být aktivní 

na Facebooku v roce 2010, což můžeme brát jako rozšiřování jejich 

marketingových aktivit v době slabého růstu developmentu. Výhodou 

prezentace na sociální síti Facebook je to, že aktuality a fotografie daného 

projektu může vidět více uživatelů, než jen pouze ti, kteří jsou přihlášeni 

k odběru aktualit. V pozadí nezůstávají ani společnosti Central-Group a FINEP, 

kteří však nemají tolik odběratelů. 

Obrázek 13: Developer na sociální síti Facebook 

 

Zdroj: Internet (www.facebook.com) 

Developerské společnosti také nezaostávají ve video prezentaci, které 

natáčí z důvodu souhrnného podání informací v krátkém videu, kde jsou také 

kladeny důrazy na emoce a lidské smysly klienta. Videa jsou doprovázeny 

komentářem zástupce vedení společnosti, který upozorňuje na výhody projektu, 

jeho šetrnost k životnímu prostředí a okolí, jeho lukrativní umístění, jeho 

výjimečnou cenu. 

Srovnání tří předních developerů působících především v Praze 

z hlediska aktivity na video serveru youtume.com je v příloze číslo 19. Ačkoliv 

společnost FINEP založila svůj účet až v roce 2012, má na svém kontě nejvíce 
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zhlédnutí. Může za to jejich prezentace na internetových stránkách, kde je u 

každého nabízeného projektu přehledně umístěna možnost zhlédnutí videa. 

Nejvíce nahraných videí má společnost Cental Group, která přišla s touto 

formou prezentace na český trh jako jedna z prvních. Společnost Ekospol na 

svém profilu na youtube prezentuje také rady a tipy na koupi nových bytů. 

V investiční fázi jsou stále využívány výše zmíněné propagační kanály 

a navíc je velmi často realizován vzorový byt. Tento vzorový byt mohou zájemci 

o bydlení navštěvovat se zástupcem developerské společnosti, který je 

podrobně seznamuje s možnostmi klientských změn, možnosti výběru jiných 

použitých materiálů, než je uvedeno ve standardu projektu. Před prohlídkami 

vzorového bytu je velmi často využívána pomoc bytového architekta, který za 

finanční pomoci developera byt dostatečně zařídí tak, aby se klienti při 

prohlídce cítili jako doma. Zde je tedy opět kladen důraz na emoce 

potenciálního zákazníka, který vjemově bude vstřebávat barevné řešení bytu 

evokující pocit klidu a bezpečí, které v přeneseném smyslu slova mohou 

znamenat domov. 

Obrázek 14: Srovnání 3D vizualizace a reality 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z internetu (www.jrd.cz) 

Na obrázku 14 můžeme vidět porovnání 3D vizualizace a vzorového 

bytu, které mohou klienti navštěvovat před realizací jejich investice. Právě 

návštěva takového vzorového bytu velmi často ovlivňuje jejich rozhodnutí, zda 

budou investovat právě do některého bytu v daném projektu, nebo se 

rozhodnou s investicí ještě počkat a hledat nějaký jiný projekt, který je zaujme 

více, než projekt předchozí. 
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V praxi existují developeři, kteří ke vzorovým bytům přistupují velmi 

podobně, ale výsledný efekt je však naprosto odlišný a je na každém klientovi, 

jakou má představivost, aby viděl právě svůj budoucí život v takovém bytě. 

Obrázek 15: Srovnání vzorových bytů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z internetu 

Na obrázku 15 můžeme vidět rozdílný přístup ke vzorovým bytům, které 

mají různou úroveň vybavení. Na levém obrázku můžeme vidět minimálně 

vybavený byt, který budí dojem neprofesionálního přístupu. Pocity z návštěvy 

takového vzorového bytu mohou být spíše chladné a klient si je zapamatuje 

spíše v horším slova smyslu. Na pravém obrázku je viditelná spolupráce 

developera a bytového architekta, který na základě svých zkušeností vybavil byt 

jednoduše, ale dostatečně evokující emoce, které by měl zákazník při prohlídce 

bytu mít, aby začal přemýšlet o možnosti investice právě do bytu, který ho 

nejvíce zaujal. Vybavení vzorového bytu záleží ovšem na finančních 

možnostech developera. Pokud se jedná o developera, který realizuje 

rezidenční výstavbu o více než 100 bytových jednotkách, předpokládá se, že 

má finanční prostředky, aby mohl vzorový byt plnohodnotně vybavit. Malý 

developer se zaměřuje spíše na levnější varianty vybavení, nebo vzorový byt 

vůbec nenabízí. 

Už v této fázi projektu developeři nabízí slevy, které jim pomáhají 

v efektivnější komercializaci. Většinou poskytují slevy na garážová stání, nebo 

ve spolupráci s dodavateli nábytku, elektrospotřebičů poukazy na slevu při 

koupit takového vybavení. 
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Poslední fáze marketingu probíhá po kolaudaci bytového domu. 

V případě, že developer má stále k dispozici volné byty upozorní tak možné 

zájemce opět v outdoorovém marketingu, což pro něj znamená vynaložení 

dalších finančních prostředků. Stává se, že developeři upozorní na poslední 

byty na svých internetových stránkách a nejčastěji také upraví své ceníky. 

Kvalita marketingu a komercializace je v českém prostředí na velmi 

dobré úrovni. Čeští developeři uplatňují vesměs stejné marketingové praktiky, 

ale objevují se však i výjimky. V období hospodářské krizi se snažili developeři 

nabízet k výrazným slevám automobily zdarma. Je důležité se zamyslet, jaká 

byla marže developerů na byty, když byli schopni nabízet automobily 

v hodnotách cca 250 000 Kč „zdarma“. Klienti však více než automobil 

upřednostnili slevu v této výši, aby si mohly byty za daný finanční obnos vybavit 

a zařídit. 

3.5.2 Marketing bytových dom ů v zahrani čí 

Tak jako financování, tak ani marketing se nijak zásadně neodlišuje od 

českého prostředí. Bezpochyby ale najdeme určité odlišnosti od domácích 

praktik marketingových oddělení developerských společností. Příkladem 

extrémní odlišnosti je nabídka privátně vlastněného developera Damac 

Properties v Dubaji, který ke svým projektům nabízel luxusní jachty, soukromé 

letadla a luxusní vozy. Tento příklad extrémního marketingu je však vykoupen 

výší investice v řádech několika stovek milionů korun. [54] 

Dalším příkladem může být britská developerská společnost Polaris 

World, která realizovala ve Španělsku rezidenční projekt pro střední a vyšší 

třídu. Představitelům společnosti bylo jasné, že jejich projekt musí být 

z technického hlediska maximálně kvalitní, ale stáli před problémem jak zvýšit 

komercializaci tohoto přímořského rezidenčního projektu. Využili tak služeb 

známého golfového hráče, který navrhl golfové hřiště speciálně pro obyvatele 

tohoto resortu. Developerská společnost tedy postavila celou marketingovou 

kampaň právě na známém golfovém hráči. Využili také reklamního video spotu, 

kde golfová osobnost celý projekt představila a zdůraznila výjimečnost tohoto 

projektu. Na konci této kampaně zaregistroval developer celkem 11 tisíc 
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prodaných apartmánů a domů v tomto resortu a každoročně dostává stovky 

rezervací na další podobné projekty po celém světě. [55] 

Oba výše zmíněné příklady jsou spíše jako ukázka, jak marketing 

podporuje komercializaci projektu a pokud je marketingový budget dostatečně 

velký, mohou být přizvány i známe osobnosti, které pomohou zvýšit atraktivnost 

projektu. 

Francouzští developeři velmi často využívají reklamních prospektů, 

které slouží pro prezentaci projektu v určitém městě, které je samozřejmě 

představeno, jsou vypsány možnosti kulturního a sportovního vyžití. Samotný 

projekt je popsán velmi stručně, ale nechybí vizualizace projektu a zařazení do 

energetické třídy. Prospekty jsou spíše pro vzbuzení vlastní iniciativy klienta si 

zjistit více informací na internetu, nebo lépe na pobočce developera, nebo 

zástupce realitní společnosti. 

Byly prozkoumány celkem čtyři francouzské realitní a developerské 

weby (www.ketb.com, www.eiffage-immobilier.fr, www.promoval.fr, 

www.bouygues-immobilier.com), která nabízí možnost investovat do nových 

bytů po celé Francii a francouzské části Švýcarska. Pro prezentaci svých 

projektů je využíváno velmi často reklamních brožur, které obsahují popis 

města, ve kterém se projekt nachází, možné kulturní a sportovní využití a 

v naprosté většině případů je zařazení projektu z hlediska energetické 

náročnosti. Ukázka brožury developerského projektu je v příloze číslo 20 

 (ve francouzském jazyce). Jako podpora komercializace je využíván 

také lokální tisk a odborné časopisy. Sociální sítě také nezůstávají pozadu a 

vede Facebook a Youtube. Bohužel často chyběla možnost změny jazyka, tudíž 

je velmi obtížné se orientovat na cizojazyčných stránkách. Na internetových 

portálech také chyběly fotografie již rozestavěných projektů, byly tedy 

k dispozici pouze 3D vizualizace. 

Německé servery (www.immobilienscout24.de a www.patrizia.ag) 

nabízí jak staré tak i nové byty a rodinné domy ze všech spolkových zemí. Po 

podrobném prozkoumání bylo zjištěno, že také němečtí developeři nabízí nové 

byty s důrazem na energetickou třídu bytu a lze tedy konstatovat, že 
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ekologičnost projektu je pro ně velmi důležitá, tak jako pro francouzské 

developery. V příloze číslo 21 je fotografie z novin, kde je nabídce nových bytů 

rezervována jedna strana formátu A4. Dle zjištěných informací využívají 

developerské společnosti velmi často realitní kanceláře, jejichž pro klientský 

přístup je na velmi profesionální úrovni. 

Přistup k vzorovým bytům je srovnatelný s českým prostředím. Záleží 

na velikosti projektu a schopnostech developera si vyhradit finanční prostředky 

na jeho vybavení, které pak nabízí jako součást bytu, samozřejmě s cenovou 

přirážkou Fotografie ze vzorového bytu německého developera jsou přiloženy v 

příloze číslo 22. 

Podpůrným nástrojem pro komercializaci bytových domů je jsou také 

velmi nízké úrokové sazby u hypotečních úvěrů. Úrokové sazby s pětiletou 

fixací se v Německu pohybují v průměru na 1,5 %, což je o 1% méně než 

nabízejí banky v České republice. Díky těmto nízkým úrokovým sazbám lidé 

méně splácí a ušetřené peníze mohou utrácet jinde a tím je podporována také 

celá ekonomika. [56] 

Ruský způsob marketingu je také obdobný jako ten český, pouze s tím 

rozdílem, že developerské projekty rezidenčního bydlení jsou počtem bytů 

mnohonásobně větší a developer má tedy i větší finanční budget na marketing. 

Developerské společnosti Glavnostroi (www.glavstroi-spb.ru) a CDS 

(www.cds.spb.ru) patří k těm největším působícím v Petrohradě a Leningradské 

oblasti a jejich portfolio obsahuje mnoho projektů s řádově několika tisíci byty. 

Komercializace je podporována nejčastěji výhodnými cenami bytů, aby 

byly dostupné pro všechny sociální vrstvy obyvatel, financování od několika 

různých bankovních institucí s možností odložení splátek a v neposlední řadě 

také občanská vybavenost v bezprostřední blízkosti projektu, nebo i jako 

součást rezidenčního projektu. V příloze číslo 23 je novoroční nabídka bytů 

s možností odložení splátek, kde opět kladen důraz na city jakožto spokojený 

pár, který investuje do bytu. V příloze číslo 24 je zobrazena propagační 

reklamní brožura s vybraným developerským projektem. Na rozdíl od 

francouzského reklamní brožury obsahuje tato velmi podrobný popis projektu, 
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možnosti sportovního a relaxačního vyžití v okolí, dostupná občanská 

vybavenost atd. 

Marketing ve vybraných zemích byl hodnocen na základě dostupných 

zdrojů a díky rozhovorům a poskytnutým materiálům od obyvatel dané země. 

Nahlédnout do marketingového know-how nedovolí žádný developer, protože 

by tím mohl oslabit svoji pozici na trhu. Developerský marketing v zahraničí má 

obdobné viditelné strategie jako v České republice. Nejprve developeři 

komercializaci podporují cenou nabízených bytů. Cena bytů se odvíjí od polohy, 

kde je rezidenční projekt realizován, jaká je kupní síla obyvatel, na použitých 

materiálech, podporou státu, legislativě atd. Dále developeři velmi často nabízí 

výhodné financování bytu, které má nízké úrokové sazby, zdarma vedení účtu, 

bezplatnou kalkulaci možného financování a spoustu dalších benefitů 

spojených s financováním. 

3.5.3 Marketing bytového domu v Otrokovicích 

Bytový dům Otrokovice byl třetím developerským projektem, který 

stavební firma realizovala a tak už měla nějaké zkušenosti v marketingu 

obdobných projektů. Znalost lokálního trhu s byty a novostavbami měla firma 

zmapovanou, protože v Otrokovicích má sídlo. Společnost si sama provedla 

analýzu trhu, při které zjistila, po jakých bytech by byla největší poptávka, jaký 

standard by byly měly mít, jaké ceny jsou v dané lokalitě u novostaveb obvyklé. 

Společnost si zpracovala jednoduchý marketingový plán, který se jí 

osvědčil u minulých projektů. Spočíval pouze v analýze trhu, identifikaci cílové 

skupiny, vyhledání distribučního kanálu a zprostředkování prodeje. Na tyto 

činnosti bylo vyhrazeno 0,5% z plánovaných výnosů, což odpovídalo částce 

486 924 Kč. Na činnost spojenou s marketingem a komercializací byla zvolena 

konkrétní osoba odpovědná za veškeré jednání spojené s marketingem a 

prodejem jednotlivých bytů. 

V předinvestiční fázi byl zcela nově přepracován design stávajících 

internetových stránek společnosti a byla založená nová doména nabízející 

developerskou výstavbu stavební společnosti. Do hlavního menu byla 

zakomponována záložka reality, která nabízela podrobné informace o 
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plánovaném projektu. Ukázka nového designu internetových stránek součástí 

přílohy číslo 25. 

Internetové stránky působí na první dojem velmi přehledně, ale už na 

první straně jde vidět rozdílné zpracování vizualizací daného bytového domu. 

Externí vizualizace vypadá v porovnání s vizualizací interiéru poněkud 

amatérsky a je zřejmé, že se na vizualizacích podílely dvě odlišné grafické 

společnosti. 

Na internetových stánkách byly zveřejněny také ceny jednotlivých bytů 

a garážových stání. Při zveřejnění cen byla zveřejněna také nabídka výhodného 

financování hypotečním úvěrem od partnerské bankovní instituce, která je také 

jednou možností jak zvýšit komercializaci. Ceník nabízených bytů včetně DPH 

je uveden v příloze číslo 26. V roce 2010 byla zavedena nová sazba DHP a 

developer se rozhodl prodávat byty za cenu, kterou měly při staré sazbě z roku 

2009. Tento krok byl také podporou pro zvýšení komercializace jeho projektu. 

Cena garážového stání byla uvedena v samostatném ceníku, protože z 

důvodu dispozičního řešení suterénu obou bloků, nebylo možné zajistit pro 

každou bytovou jednotku jedno garážové stání. Bylo realizováno tedy pouze 10 

garážových stání pro každý blok. Samostatný ceník je součástí přílohy číslo 27. 

Dalším krokem k větší informovanosti okolí byl roční pronájem dvou 

reklamních billboardů při vjezdu do Otrokovic. Jeden byl umístěn na hlavním 

tahu ze Zlína a druhý byl umístěn v krajském městě Zlín u hlavní silnice I/49 

v části Zlín-Prštné u obchodního řetězce INTERSPAR. Dalším vybraným 

distribučním kanálem byly měsíčníky „Okno do kraje“ a inzerce v realitním 

magazínu „Zvonek“, oba vycházející v celkovém nákladu 300 000 ks, 

distribuované po celém Zlínském kraji. 

V realizační fázi projektu byly přidány další podpůrné komercializační 

nástroje zejména na internetu. Došlo k předplacení inzerce na portálech 

sReality.cz, Reality.iDNES.cz a Real-city. Byla posílena inzerce v tisku 

prostřednictvím Zlínský deník a Mladá fronta DNES. V realizační fázi byl 

sledován zvýšený zájem o byty před koncem roku 2009, kdy klienti chtěli využít 

nižší sazby DPH a ušetřit tak 1% rozdílu DPH. Zvýšený zájem o rezervace a 
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prodej bytů byl pro developera velmi příznivý, protože se klienti na výstavbě 

podíleli svými finančními prostředky a developer tak nemusel používat své 

vlastní finanční zdroje, které samozřejmě k dispozici pro tento developerský 

projekt měl. 

V pokolaudační fázi byly marketingové aktivity minimalizovány, protože 

byl zcela vyčerpán marketingový budget a jednatel stavební společnosti nechtěl 

uvolňovat další prostředky pro účely marketingu. Zůstala tak pouze prezentace 

na internetu. V červnu 2010 proběhla kolaudace objektu a v tu dobu bylo 

neprodáno 8 bytových jednotek, což odpovídalo méně než 75% procentní 

úspěšnosti komercializace v předinvestiční a investiční fázi projektu. Do konce 

roku 2013 byly prodány další 4 bytové jednotky. Nyní tedy jsou volné 4 bytové 

jednotky o velikostech 3+kk a 4+kk. 

Jednatel společnosti uznal, že byl podceněn marketing a kompletně 

studie proveditelnosti. Osoba odpovědná za marketingovou kampaň neměla 

dostatečné marketingové vzdělání a zkušenosti s prodejem dvou předchozích 

projektů se projevily jako nedostatečné. Jedním dechem ale majitel stavební 

společnosti dodává, že nelituje investice do bytového domu a je spokojený, že 

se v období finanční krize prodalo alespoň 75% bytů. Momentálně se majitel 

plně věnuje dalšímu developerskému projektu a říká, že lidé si s odstupem času 

najdou cestu k jeho bytům, protože věří, že růst ekonomiky zbaví klienty strachu 

ze ztráty hodnoty jejich investice. Na druhou stranu ale nevylučuje, že 

nepřistoupí ke slevám na ceně, aby zbývající byty rychleji prodal. 

3.6 Návrhy pro efektivní komercializaci byt ů 

Úkolem praktické části je také analýza možností efektivní 

komercializace v postrizovém období. Z dotazníkového šetření vychází jako 

nejúčinnější nástroj pro efektivnější komercializaci je snížení ceny bytu. Další 

možností může být zlepšený přístup ke klientům, výhodné financování a 

nabídka benefitů formou slevových poukazů na nákup zařízení a vybavení bytů. 

V některých případech se může osvědčit automobil zdarma k zakoupenému 

bytu. Nabízená zvýhodnění nejsou však aplikovatelná obecně pro všechny 

developery a je tedy nutné selektovat možnosti pro velké a malé developery. 
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Pro konkrétní developerský projekt byly navrženy tří možnosti, které by mohli 

zlepšit komercializaci bytů. 

3.6.1 Jednotné grafické pojetí 

V předinvestiční fázi jsou potenciálním klientům nabízeny k prohlídce 

zpracované studie a vizualizace exteriéru a interiéru bytového domu. Na 

základě těchto podkladů by se měl teoreticky rozhodnout, zda bude mít o byt 

zájem, či ne. Proto je nesmírně důležité, aby zpracovaná studie a vizualizace 

byly pokud možno co nejprofesionálnější a nejrealističtější. 

Při zhlédnutí vizualizací, které jsou prezentovány na internetových 

stránkách, musím konstatovat, že vizualizace vzbuzují jak profesionální přístup, 

tak i amatérské zpracování. Nebyla zachována stejná úroveň a kvalita 

vizuálního zpracování, která je vidět na obrázku 16. 

Obrázek 16: Různá grafická úroveň vizualizací 

 

Zdroj: Internet (www.stavyma-reality.cz) 

Kvalitativní rozdíl mezi oběma vizualizacemi je obrovský. Jednatel 

stavební firmy si je vědom této chyby, která mohla odradit potencionální klienty 

už v předinvestiční fázi, a proto provedl taková opatření, aby u dalšího 

developerského projektu nedošlo ke stejným pochybením v rozdílné kvalitě 

vizuální prezentace projektu. Dalším nedostatkem bylo množství 

prezentovaných vizualizací, které v počtu jedné externí a dvou interiérových 

neodpovídají velikosti projektu. Zákazník nemá možnost posoudit kompletní 

charisma projektu pouze ze tří fotografií. 
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Stavební společnost proto navázala na základě mého dřívějšího 

doporučení spolupráci s grafickým studiem, se kterým mám vlastní zkušenosti, 

Grafické studio má na starosti vizuální prezentaci budoucích developerských 

projektů. 

Obrázek 17: Nový grafický styl prezentace projektů

 

Zdroj: Internet (www.stavyma-reality.cz) 

3.6.2 Vzorový byt 

Mnohé developerské společnosti působící na českém a zahraničním 

trhu nabízí možnost prohlídky vzorového bytu už v realizační fázi projektu. 

Dotazovaní developeři nabízí možnost prohlídky vzorového bytu a všichni se 

shodli, že byl zvýšen zájem i poptávka po bytech. Jejich bytové rezidenční 

projekty však obsahují většinou více než 50. 

U konkrétního developerského projektu bylo plánováno pouze 30 

bytových jednotek, ale realizace vzorového bytu byla možná. Jednalo se pouze 

o úpravu termínů v harmonogramu stavby a koordinaci subdodavatelů 

jednotlivých profesí. Z finančního hlediska po stavební stránce by to nebyl 

žádný extrémní výdaj, který by mohl ovlivnit existenci stavební firmy.  

Větší investice by nastala až v momentu, kdyby z prázdného, 

nevybaveného bytu chtěl developer udělat útulnější a přitažlivější byt, který by 

se mohl klientům na prohlídce líbit. V takovém případě by musel přistoupit 

k investici řádově ve statisících korun. Jednalo by se konkrétně o kuchyňskou 

linku, jídelní stůl s židlemi, v obývacím pokoji sedací souprava, konferenční stůl, 

nízký nábytek s úložným prostorem, v ložnici manželská postel s nočními 
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stolky, vestavěná skříň s úložným prostorem, v pokoji postel, kancelářský stůl 

s židlí a skříň. Dále by bylo dobré také aranžovat bytové dekorace jako vázy 

s umělými květinami, koberečky atd. Vybavení bytu by řádově mohlo být 

v rozmezí 300000 Kč – 450000 Kč, to by záleželo na kvalitě vybavení a 

zařízení. 

Jako virtuální vzor by mohla posloužit prezentace na internetu pomocí 

vizualizace, kdy má možnost klient 360° rozhledu. Pokud by ho daná prohlídka 

na internetu zaujala, mohl by si vzorový byt projít a uvidět jej na vlastní oči. 

Ve spolupráci s grafikem byla vytvořena prezentace, kterou by mohl 

developer nabízet na webových stránkách projektu od prvního zveřejnění jeho 

investičního záměru. Slouží hlavně pro to, aby si potenciální klient vytvořil 

nějakou představu jak je byt velký, jak je možné uspořádání nábytku, jaké jsou 

možné materiálové varianty a barevné řešení. Výhodou této prezentace je 

možnost rozhledu v pozorovacím úhlu 360°. Cena takového typu vizualizace je 

do 15 000 Kč za byt 3+1 (3+kk) obsahující 3 různé barevné řešení. 

Statické pohledy z této 360° virtuální prohlídky jsou v příloze číslo 28. 

3.6.3 Sleva z původní ceny 

Poskytnutí slevy na byt je jedno z nejjednodušší, ale mnohdy také 

nejúčinnějším možným řešením jak zvýšit komercializaci bytu, protože 

zákazníci stále slyší na slovo „sleva“. 

Majitel stavební společnosti v roce 2014 rozhodl, že aktualizuje ceny 

pro zbývající 4 bytové jednotky, aby byly prodány v co nejkratším časovém 

horizontu. 
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Obrázek 18: Aktualizovaný ceník bytů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z interních zdrojů (www.stavyma-reality.cz) 

Důvodem, proč se jednatel rozhodl přistoupit ke snížení ceny 

zbývajících bytu, byla skutečnost, že za 2,5 roku byly prodány pouze 4 byty. 

Pokud se podaří prodat jakékoliv další dva byty, bude dle slov jednatele, projekt 

z hlediska cash flow v kladných hodnotách a zbylé dva byty by byly finančním 

ziskem projektu. 

Jednatel stavební společnosti do budoucna nevylučuje, že přistoupí 

k výraznějším slevám, aby byl projekt z účetní stránky dokončen a stavební 

společnost se tak mohla s čistým svědomím věnovat dalšímu developerskému 

projektu, který je rozdělen na několik etap, z nichž některé jsou před 

dokončením. 
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4 ZÁVĚR 

V této diplomové práci bylo úkolem seznámit čtenáře s teoretickými 

informacemi týkající se hospodářského cyklu, developerského projektu, 

nejčastějších způsobů financování těchto projektů a marketing, který je 

základním nástrojem pro komercializaci developerských projektů. Teoretická 

část je řazena systematicky od uvedení do problematiky pomocí základních 

pojmů, které jsou nezbytné pro následnou orientaci v odvětví developmentu. 

Dále byl uceleně popsán hospodářský cyklus a ekonomická krize, která byla pro 

odvětví developmentu velmi důležitým ovlivňujícím faktorem pro jeho další 

vývoj. Následně byl popsán developerský projekt a jeho jednotlivé fáze. 

V otázce financování, které je také velmi důležitou částí pro realizaci projektu, 

jsou vybrány pouze ty nejčastější využívané formy na developerském trhu. Pro 

komercializaci projektu je nezbytně nutný marketing projektu. Jsou popsány 

prvky marketingového mixu v developmentu a jejich implementace do praxe. 

V praktické části bylo provedeno dotazníkové šetření za účelem zjištění 

praktických informací z odvětví developmentu. Respondenty byly vybrané 

developerské společnosti působící zejména na českém trhu a některé mající 

akvizice i v zahraničí. Předmětem dotazníkového rozhovoru byla zjistit, jak 

reagovali developerské společnosti na začátek ekonomické krize, její průběh 

v dalších letech, situaci v postrizovém období a jaká opatření byli nuceni 

realizovat, aby byla zachována jejich konkurenceschopnost a komercializace 

jejich projektu. V dotazník také obsahoval otázku financování a marketingu, 

zejména nejčastější využívané formy financování a marketingové nástroje 

podporující komercializaci bytových domů. 

Druhá polovina praktické části je zaměřena na splnění zásad pro 

zpracování, které jsou pojaty z praktického hlediska, vycházející 

z dotazníkového šetření a vlastního průzkumu provedeného na internetových 

stránkách developerů. Konkrétními cíli byly způsoby komercializace v různých 

stádiích hospodářského cyklu, financování a marketing developerských projektů 

v České republice a zahraničí. 
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Na základě porovnání poznatků z dotazníkového šetření a praktických 

postřehů a poznatků ze stavební společnosti byla navržena tři možná řešení, 

která by pomohla změnit aktuální situaci s neprodanými bytovými jednotkami. 

Navržená řešení budou předložena developerovi pro uvedení do procesu na 

zmíněný developerský projekt, tak pro budoucí developerské projekty 

realizované jím, nebo jinými developery pro efektivní komercializaci jejich 

projektů. 

Lze tedy shrnout, že v období hospodářského útlumu by se měli 

developeři snažit snižovat nákladovou složku developerského projektu. Toto 

opatření lze provést více kolovými výběrovými řízeními na dodavatele stavby, 

úspornými opatřeními uvnitř podniku jako například nižší výdaje na správní 

režie. Dále je nutná pohotová reakce na vývoj trhu, aby cena odpovídala výši 

poptávky i na úkor nižších zisků z prodejů. V období růstu, tzv. postkrizovém 

období je důležité využití vyššího poptávkového apetitu a nabízet klientům další 

bonusové programy pro klienty investující do nového bytu. Nelze však doporučit 

jednoznačná řešení, která zaručí 100% komercializaci projektů všem 

developerům. Trh s byty je natolik specifický a jeho chování lze pouze 

předpokládat, ale praxe může být jiná, než deklarují odborné knihy a učebnice. 

Následující dva roky budou pro výstavbu rezidenčních projektů velmi 

důležité, jelikož je stavebnictví jako celek v ekonomickém růstu a je očekáváno 

zdražování cen stavebních prací a materiálů. To bude znamenat i zdražení ze 

strany developerů a ceny bytů tedy zákonitě porostou. V otázce financování 

developerských projektů to bude znamenat výhodnější podmínky pro poskytnutí 

developerských úvěrů, jelikož budou bankovní instituce bojovat o své zákazníky 

(developery). Stejná by mohla být také situace pro koncové zákazníky, kteří 

budou využívat hypotečních úvěrů na koupi svých bytů, protože prostor pro 

snižování úrokových sazeb stále existuje. Rozhodující slovo však budou mít 

banky, zda budou nuceny v důsledku boje o své klienty snižovat úrokovou 

sazbu, nebo zůstanou na stávajících hodnotách. I kroky v developerském 

marketingu budou nepředvídatelné, jelikož marketing „kopíruje“ aktuální stav a 

hospodářského cyklu a v nastávajících dvou letech budou muset marketingová 
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oddělení sledovat trendy v ostatních odvětvích a pokusit se je transformovat na 

specifický developerský obor. 
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