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Abstrakt  

Diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se financování developerských 

projektů. V první části práce se vysvětlují základní pojmy z oblasti developerského procesu 

(developer, development, developerský proces) včetně subjektů a specifikace finančních 

možností těchto projektů. Druhá část práce (případová studie) se věnuje konkrétnímu 

developerskému projektu rezidenční povahy. Cílem práce je popis přípravné fáze vybraného 

developerského projektu ve spojitosti s nastavením finančních toků projektu a případnými 

podklady k žádosti o bankovní úvěr. V závěru diplomová práce vysvětluje specifika 

projektového úvěru a další vhodné produkty nejen bankovních institucí. 

Abstract 

This thesis focuses on the issues related to the requirements of the financing 

development projects. In the first part, the basic concepts the area of the development process 

(developer, development, development process) and also the players, and specification of 

financial opportunities of these projects. The second part (case study) deals with the specific 

nature of the residential development project. The aim of the report is describe the pre-

development phase of a selected development project in conjunction with the setting of cash 

flows of the project and any supporting documentation to the application for a bank loan. In 

conclusion, the thesis explains the specifics of project loans and other useful products, not 

only banking institutions. 
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1  ÚVOD 

Po útlumu developerských projektů, v souvislosti s ekonomickou krizí z roku 2008, 

zažíváme v současné době jejich opětovný vzestup, který přispívá nejen ke zlepšení 

ekonomické situace v oblasti stavebnictví, ale také k oživení stagnujícího realitního trhu. 

Developerské projekty se tak stávají opět velmi diskutovaným tématem, což byl také důvod 

pro zvolení vybrané oblasti k diplomové práci, která se blíže věnuje financování těchto 

projektů. Hlavním záměrem práce je zpracování věcných poznatků z praxe, týkajících se 

složitosti nastavení finančních toků plynoucích z developerských projektů, a převést je do 

obecných zásad, které by sloužily jako pomůcka k pochopení dané problematiky: 

„Financování developerských projektů“.  

Poznatky z praxe budou na začátku této práce podloženy teoretickými znalostmi 

a předpoklady z oblasti developerského procesu. Bude zde vysvětlen rozdíl mezi jednotlivými 

fázemi životního cyklu stavby a etapami developerského procesu, přičemž největší pozornost 

bude věnována fázi předinvestiční, jenž je co do přípravy a administrativy nejsložitější částí 

celého procesu, a kde se developer konkrétně věnuje určení a nastavení finančních zdrojů.  

Oblast, zabývající se nejčastěji finančními zdroji developerských projektů, se nazývá 

projektové financování. Jedná se o specifický a kompletní proces financování, kterého se 

účastní řada subjektů, a jehož nejčastějším zdrojem financování je úvěr poskytovaný 

bankovními institucemi. Peněžní prostředky jsou propůjčeny výhradně účelovým 

společnostem (projektové společnosti neboli Special Purpose Vehicle, zkratka SPV) 

k realizaci projektu, přičemž splacení poskytnutých zdrojů se odvíjí od příjmů (výnosů 

z prodeje nebo pronájmu) developerem realizovaného projektu.  

Právě zmiňované úvěrové financování bude zkoumaným předmětem v praktické části 

této diplomové práce, demonstrovaným na vybraném příkladu developerského projektu 

rezidenční povahy. Cílem práce bude příprava všech ekonomických podkladů potřebných pro 

získání požadovaného úvěru k již zmíněnému developerskému projektu. 
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2  TEORETICKÝ ROZBOR TÉMATU 

Teoretická část je vytvořena se záměrem seznámit se s danou problematikou, 

uspořádanou od všeobecného pojmu k detailnímu rozboru vybraného tématu. Následující 

odstavce jsou z tohoto důvodu, a rovněž z důvodu přehlednějšího podání terminologie, 

seřazeny v inverzním pořadí oproti stanovenému názvu závěrečné práce. Tím by se měli 

sjednotit a provázat jednotlivé části kapitol a navázat tak na praktickou část této práce.  

2.1 PROJEKT 

Definice projektu není závazně určena, její formulace se s posunem doby 

a v jednotlivých případech liší. Projektem byla v dřívějších dobách označována komplexní 

dokumentace (nebo také plán) pro zhotovení stavebního objektu, podle které se prováděla 

vlastní realizace. V dnešní době se pojetí projektu chápe jako tvůrčí proces složený 

z rozsáhlých operací, jehož výsledkem je vytvoření unikátního produktu nebo služby. 
1 

Norma ISO 10006 definuje projekt jako: „… jedinečný proces sestávající z řady 

koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení 

předem stanoveného cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných 

časem, náklady a zdroji.“ 

Z uvedené definice vyplývají tři základní charakteristické znaky projektu: 

 ČASOVÝ RÁMEC oznamující po jakou dobu trvá existence daného projektu, 

s pevně stanoveným začátkem a koncem;  

 ZDROJE, jakožto vstupní hodnoty nutné pro realizaci projektu; 

 VÝSLEDEK jako specifický cíl, kterého má být dosaženo.
2
 

Cílem projektu, jenž má být dokončeným procesem dosaženo, se myslí nejen samotné 

vytvoření unikátního produktu nebo služby, ale také získání očekávaného přínosu 

vyspecifikovaného v záměru investorů.  

Pokud bychom chtěli popsat projekt podle jeho charakteristických atributů, zmínili bychom 

jeho jedinečnost, neopakovatelnost, dočasnost, účelnost, rizikovost, ziskovost za pomoci 

skupinové práce lidí či týmu odborníků. 
1 

                                                 

1
 NOVÝ M., NOVÁKOVÁ J., WALDHANS M.: Projektové řízení staveb I. FAST VUT Brně 2006, str. 14. 

2
 SVOZILOVÁ A.: Projektový management. Praha: GRADA, 2011, str. 23. 
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2.1.1 Dělení projektů 

Obecně projekty dělíme z hlediska rozsahu nákladů a času na jednoduché 

(krátkodobé), speciální (střednědobé) a komplexní (dlouhodobé, vysoko nákladové). Všechny 

typy projektů mají jedno společné, a to metody řízení a organizace, které se mohou použít pro 

každý ze zmíněných projektů. Vlastnostmi projektu, kvantifikovatelné a měřitelné, potřebné 

k získání nutných informací pro správné rozhodování jsou: 

 doba trvání – čas; 

 náklady – peněžní zdroje; 

 pracovníci – lidské zdroje; 

 rozsah – úlohy; 

 rizika – škody a dopady; 

 reálnost – náročnost projektu; 

 význam – konečné výstupy. 
3
 

Projekty lze dělit podle různých hledisek. Pro účely této práce rozdělíme projekty 

z pohledu dotačního financování na projekty neinvestiční (tzv. měkké) a projekty investiční 

(tzv. tvrdé). 

Neinvestiční projekty se týkají především v poskytování služeb nebo pořízení 

komodit, zaměřené na oblast sociální, zdravotní, vzdělávání nebo také volnočasových aktivit, 

do kterých je možno zařadit cestovní ruch nebo technickou výpomoc. Jako příklad lze uvést 

fiktivní projekt „ANO farmářským potravinám v ČR“ – projekt na podporu tuzemských 

zemědělců a jejich produktů, zaměřený na podnikatelský sektor pro rozvoj 

konkurenceschopnosti drobných podnikatelů a inovace na tuzemském trhu. 

Investiční projekty jsou: „projekty o souboru technických a ekonomických studií, 

které mají sloužit k přípravě, realizaci, financování a efektivnímu provozování navrhované 

investice. U stavebních investic zahrnuje obvykle i architektonické a ekologické studie.“ 
4
 

Jedním typem investičních projektů jsou tzv. projekty stavebního charakteru, kterými se 

zejména zabývají developerské společnosti. Stavební, investiční projekt je například výstavba 

obchodního centra. Stavební projekty lze nejlépe rozdělit z pohledu realitního trhu, na 

projekty rezidenčního a komerčního charakteru. 

                                                 

3
 NOVÝ M., NOVÁKOVÁ J., WALDHANS M.: Projektové řízení staveb I., FAST VUT Brně 2006, str.15 a 20. 

4
 VALACH, J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Ekopress, 2006, str. 41. 
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2.1.2 Fáze projektu 

Projekty podléhají projektovému řízení, zajišťující průběh činností k dosažení 

požadovaného cíle. Projekt je tedy realizovaný v postupných, časově po sobě navazujících 

nebo prolínajících krocích projektového plánu. Každý samostatný krok neboli fáze projektu, 

tvoří časový úsek tzv. životního cyklu projektu. Životní cyklus konkrétní stavby je v rámci 

životního cyklu projektu stavby rozdělen do čtyř základních fází: 
5
 

 předinvestiční fáze; 

 investiční fáze plánování a realizace; 

 provozní fáze (životní cyklus projektu); životní cyklus stavby 

 fáze ukončení životního cyklu. 

Zásadním rozdílem mezi životním cyklem stavby a životním cyklem projektu stavby je 

v pojetí jednotlivých fází. V životním cyklu stavby se nezabýváme předinvestičním 

rozhodováním, pouze její technickou a provozní životností (fáze 2 až 4). V rámci životního 

cyklu stavby, a tedy i součástí životního cyklu projektu stavby, probíhá životní cyklus 

projektu, jakožto činnost investičního záměru. 
5 

Každá z fází životního cyklu projektu stavby je pro realizaci investičního projektu 

důležitá. Ačkoliv se diplomová práce blíže zabývá jen předinvestiční fází, ve které se hodnotí 

efektivnost vybraného investičního projektu, je vhodné se alespoň okrajově zmínit 

i o následujících fázích, zejména pro lepší porozumění celkového investičního procesu. 

Klíčovou fází celého projektu je fáze předinvestiční. Tato prvotní fáze začíná 

prozkoumáním a identifikací možných podnikatelských příležitostí investora. Dokumenty 

zpracovanými v předinvestiční fázi jsou: studie příležitostí, studie proveditelnosti (předběžná 

a celková technicko-ekonomická studie), předběžná architektonická i urbanistická studie 

a konečná hodnotící zpráva, která rozhoduje o výhodnosti podnikatelského záměru 

konkrétních projektů. 
5
  

Konečné rozhodnutí se provádí na základě získaných informací ze studie 

proveditelnosti a analýz provedených ze sledovaného podnikatelského okolí (studie 

příležitostí). Zájmové podnikatelské okolí tvoří poptávka v uvažovaném území. Investor může 

získat informace z již dostupných a zveřejněných výsledků jiných organizací nebo je může 

pořídit za své vlastní náklady. Veřejné informace lze čerpat z odborných publikací věnující se 

                                                 

5
 KORYTÁROVÁ J., Doc. Ing. Ph.D.: Ekonomika investic, FAST VUT Brně 2006, strana 28. 
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konkrétnímu oboru, marketingových studií, aktuálních statistických údajů pro celou republiku 

nebo pro konkrétní území apod. Podnikatel by měl v této fázi sledovat i platné právní 

předpisy a aktuální politickou situaci. Takto získané údaje jsou pouze informativní, 

na základě kterých lze oddělit nevhodné a vysoce rizikové projekty od těch méně rizikových. 

Avšak základním nástrojem pro investiční rozhodování je studie proveditelnosti, jejímž cílem 

je: „…poskytnout všechny technické, ekonomické, finanční, manažerské a další specifické 

informace, které jsou zapotřebí pro kvalifikované rozhodnutí o realizaci nebo zamítnutí 

zamýšleného investičního záměru s přihlédnutím k rizikům, které toto rozhodnutí s sebou 

přinese.“ 
6  

Základní obsah studie proveditelnosti se dělí do následujících kapitol: 1. Přehled 

jednotlivých kapitol 2. Současný stav a chronologický vývoj projektu 3. Analýza trhu 4. 

Zdroje nezbytné pro projekt 5. Umístění a dopad na životní prostředí 6. Technické řešení 

projektu 7. Organizační a režijní náklady na výstavbu a provoz 8. Lidské zdroje 9. Časový 

plán realizace 10. Finanční a ekonomická analýza 11. Závěrečné hodnocení projektu. Ústřední 

částí celé studie (a zároveň celé první fáze procesu) je finanční a ekonomická analýza, jejíž 

zpracované informace rozhodnou o realizaci vybraného projektu nebo o jeho zamítnutí. 
6 

Výsledkem předinvestiční fáze je kompletně zpracovaná technicko-ekonomická studie, 

obsahující veškeré potřebné informace pro konečné rozhodnutí podnikatele.
 

V nejrozsáhlejší, tj. investiční fázi, se již podrobně zpracovávají veškeré potřebné 

dokumentace pro následnou realizaci projektu. Jde o nejnákladnější a časově nejnáročnější 

úsek v celém životním cyklu stavby. V této fázi obvykle probíhá výběr projektanta včetně 

zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, stavebně-technické a jiné 

průzkumy, zajištění stavebního povolení, získání pozemku (uzavření smlouvy a vklad do 

katastru nemovitostí), výběrové řízení na zhotovitele, zajištění potřebných zdrojů, 

neopomínaje samotné realizace projektu a v poslední řadě kolaudace a uvedení do provozu. 

Vyjma základních kroků investiční fáze, lze posuzovat a hodnotit investiční plán podle 

nastavených kritérií. Postupuje se tak především u developerského procesu, kde projekt končí 

předáním objektu do užívání jinému subjektu. 
7
 

Časově nejdelším úsekem je fáze provozní, která je zahájena předáním a převzetím 

stavby od investora do užívání. V této části se vytváří zisk provozovateli, ale také se projevují 

                                                 

6
 KORYTÁROVÁ J., Doc. Ing. Ph.D.: Ekonomika investic, FAST VUT Brně 2006, strana 94. 

7
 NOVÝ M., NOVÁKOVÁ J., WALDHANS M.: Projektové řízení staveb I., FAST VUT Brně 2006, strana 23. 
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rizika spojená s realizací projektu. Pokud měl investor v prvotní fázi kvalitně zpracovanou 

studii proveditelnosti a v investiční fázi projektovou dokumentaci, dokáže lépe eliminovat 

rizika a dopady s nimi spojenými. To však neplatí v případě nepředvídatelných okolností, 

jako jsou přírodní katastrofy nebo nepříznivé klimatické podmínky, jejichž dopady lze těžko 

odhadnout, ty se dají pouze zmírnit. Vlastník stavebního objektu využívá ke zvýšení kvality 

provozu objektu následující dokumenty: dokumentaci skutečného provedení stavby, příručky 

pro uživatele, které obsahují technické vlastnosti a záruky na konstrukce včetně strojů 

a zařízení.  

Za provozu se provádí monitorování a hodnocení investičního plánu, zda je dodržena 

celková strategie a plnění vytčených cílů. Jedná se tak zejména u projektů investora, který po 

realizaci projektu přechází jako provozovatel (majitel) zrealizovaného objektu. 
8
 

Konečnou fází projektu je tzv. fáze likvidační, která nemusí vždy znamenat fyzické 

ukončení stavby (ukončení životního cyklu stavby). Likvidační fáze má dva možné směry, 

kterými může projít. V prvním případě se ukončí podnikatelský záměr (životní cyklus 

projektu), kdy bude např. změněn účel užití stavebního objektu (z komerčních prostor např. 

na bytové objekty) nebo dojde k jeho rekonstrukci či podobným stavebním úpravám. Druhý 

případ nastane, kdy objekt je technicky a stavebně nevhodný k dalšímu použití nebo stojí na 

pozemku, který chce investor využít jiným způsobem. V tomto případě musí investor počítat 

s náklady (tzv. likvidační náklady 
9
) spojenými se zpracováním projektové dokumentace – 

demolice objektu, povolením k odstranění objektu od příslušného státního orgánu a sjednanou 

likvidaci materiálu určeného objetu (skládka). 
8
  

 

Obrázek 1: Schéma dvou směrů likvidační fáze, zdroj: vlastní zpracování. 

                                                 

8
  NOVÝ M., NOVÁKOVÁ J., WALDHANS M.: Projektové řízení staveb I., FAST VUT Brně 2006, strana 23. 

9
 Poznámka autora: Likvidační náklady spojené s ukončením technické životnosti budovy jsou vysoce nákladné 

a často převyšují hodnotu uvažovanou, neboli tvoří zápornou likvidační hodnotu. Likvidační hodnota se vypočítá 

jako rozdíl příjmů a výdajů z likvidace projektu. 
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2.2 DEVELOPER 

Předně, než se přejde k objasnění samotného pojmu developer, je důležité si vysvětlit 

termín development. Development je slovo přejaté z angličtiny, volně v překladu do českého 

jazyka znamená „vývoj“. Výraz development označuje rozvoj v konkrétní oblasti příslušného 

odvětví. V našem případě se jedná o druh organizačně náročného podnikání na realitním trhu. 

Představuje schopnost vytvořit konkrétní stavební objekt v době, kdy je na daném trhu 

určitého území po něm největší poptávka a zajistit výnos z jeho pronájmu či prodeje 

konečnému uživateli. Podnikání v tomto odvětví zahrnuje správně odhadnout možnosti trhu, 

zajištění financování, pozemku, realizaci či rozvoj obytného, obchodního, administrativního 

nebo průmyslového majetku. Hlavním řešitelem otázky kdy, kde a co postavit je developer.
10 

Developer, nahrazeno českým ekvivalentem stavitel, je osoba pohybující se na 

realitním trhu s cílem vytvořit zisk z následného prodeje či pronájmu nemovitých věcí. 

Názvem developer označujeme osobu, která může vykonávat více ekonomických funkcí 

zároveň, jako např.: investor, stavebník, zhotovitel, stavební podnikatel, správce budovy aj. 

Developer se stává investorem, jeli objednatelem stavby. Současně může být investor 

i zhotovitelem, pokud se rozhodne realizovat stavbu svépomocí, v tomto případě se developer 

stává i zhotovitelem. Ne vždy je tedy developer investorem, za nějž se občas mylně 

označuje.
10

 

Jeden z mnoha výkladů slova developer zní: „Developer zajišťuje nákup, financování, 

povolení a kolaudaci vhodných pozemků, na kterých se následně realizuje výstavba 

nemovitostí a jiných stavebních projektů. Projekty poté nabízí k prodeji nebo k pronájmu. 

Termín se také někdy používá pro označení práce vývojářů v IT.“ 
11

 

Developer je tudíž osoba řídící celý developerský proces, jehož posláním je vytvořit 

majetek (stavební objekt) vzhledem k potřebám společnosti a udržet si zároveň pozici na trhu. 

Pro developera to znamená být konkurenceschopným a dostát svým závazkům (být 

solventní). 

                                                 

10
 KOLOMAN I.: Trh nehnuteĺností a developerský proces. Bratislava STU, 2007, 199 s., strana 63. 

11
 Developer. ITNIZ [online]. [cit. 2014-11-14]. 
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2.2.1 Developerský proces  

Developerský proces začíná u prvotní myšlenky - podnikatelského záměru, pokračuje 

přes vlastní realizaci až k finálnímu umístění stavebního objektu na realitním trhu. 

Developerský proces je ovlivňován vnějšími politickými, ekonomickými, právními, 

technickými a sociálními hledisky, kde největší roli hrají společenské potřeby, které udávají 

impuls k nastartování celého procesu. Developerský proces, stejně tak projekt, sestává 

z jednotlivých fází zahrnující stádia životního cyklu (viz 2.1.2). Na rozdíl od fází životního 

cyklu projektu stavby se fáze developerského projektu mírně liší (viz obrázek 2). Zásadní 

rozdíl spočívá v konečné etapě, kdy developer ukončuje proces prodejem nebo pronájmem 

stavebního objetu, ačkoliv samotný životní cyklus projektu stavby je ukončen likvidací tohoto 

objektu. V literatuře se jednotlivé fáze označují různými názvy, avšak znamenají totéž. 

Nejznámější rozdělení fází developerského projektu:
 

 přípravná fáze; 

 realizační fáze - inženýrská; 

 realizační fáze - stavební; 

 závěrečná fáze. 
12

 

Přípravná fáze  

Přípravná fáze (pre-development phase) nebo také akviziční fáze
13

 je totožná s fází 

předinvestiční, v které se definují možnosti a vytváří koncepty celého projektu. Stejně, jako 

tomu bylo u fáze předinvestiční, se i zde vytváří podklady a studie potřebné pro konečné 

rozhodnutí. Počátečním dokumentem je studie příležitostí opírající se o marketingovou studii 

a další analýzy. Na základě studie pak developer rozhodne, jaký konkrétní projekt bude 

realizovat. Zda půjde o novostavbu, rekonstrukci, parky, občanské objekty, průmyslové zóny 

nebo dokončení přerušeného stavebního díla. Podstatným dokumentem je tedy zmiňovaná 

studie proveditelnosti
14

, která obsahuje základní myšlenku developerského záměru, formuluje 

podstatné technické a finanční řešení projektu včetně zásadních (hrubých) bodů časového 

harmonogramu výstavby a možných rizik spojených s touto výstavbou. 
12 

                                                 

12
 Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, kol.: Financování developerských projektů. Praha, 2008, strana 11. 

13
 Poznámka autora: akviziční fáze je doba přípravné fáze do doby podpisu kupní smlouvy o převodu pozemku. 

14
 Poznámka autora: více o studii proveditelnosti v kapitole 2.1.2 odstavec předinvestiční fáze. 
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V této etapě se často řeší otázky veřejnoprávních vztahů spojených s umístěním 

stavby. Základním právním předpisem regulující podmínky využitelnosti projektů v dané 

oblasti je územní plán (regulační plán), vyjma dalších opomíjených veřejných registrů jako je 

obchodní rejstřík, katastr nemovitostí apod., kde je prověřeno, zda pozemek: není 

v památkové zóně, nemá evidována předkupní práva, není zde stavební uzávěrka apod. 

Přípravná fáze, jak už sám název napovídá, připravuje základní podmínky a body, kterých má 

být dosaženo. Ačkoliv se neuzavírají konečné smlouvy o budoucí spolupráci na projektu, 

vyjednávají se tzv. podmínkové listy (term-sheet) o budoucí spolupráci.
 15

 

Realizační fáze inženýrská  

Realizační fáze inženýrská (approval and development phase) neboli etapa 

schvalování a vývoje, blízká fázi investiční – plánování. Developer se již rozhodl pro 

konkrétní projekt a nastává chvíle získávání potřebných povolení, vytvoření projektové 

dokumentace skutečného provedení, vyřešení vlastnických práv k pozemku, sjednání 

podmínek tzv. „podmínkových listů“ a uzavření smluvních vztahů s vybranými účastníky 

procesu. Významným, a dnes již zásadním krokem pro kvalitní přípravu developerského 

procesu, je provedení právního a technického auditu. Audity dokážou odhalit zásadní právní 

rizika (transakční rizika, rizika z nedostatečnosti vlastnických/korporálních či regulatorních 

práv) a rizika spojená s realizací projektu (např. nedostatečný průzkum pozemků), díky 

kterým by se mohl celý proces výrazně zkomplikovat a prodražit.
 15

 

Realizační fáze stavební  

Po výběru a uzavření veškerých smluvních vztahů začíná fáze samotné realizace 

stavby. V této fázi dochází k největším platebním transakcím mezi developerem 

a zhotovitelem, dochází k fakturaci za vykonané práce na stavbě. Pokud je developer zároveň 

zhotovitelem, nejedná se v tomto případě o výdajové platby, ale o peněžní toky v podobě 

nákladů. Developer v této etapě sehrává roli manažera, koordinujícího veškeré aktivity na 

stavbě, a obchodníka zajišťujícího budoucí obsazenost/prodejnost budovy. Činnosti spojené 

s výstavbou se tedy prolínají s obchodními procesy zajištění nájemců/kupců. V rámci 

zajišťování konečných uživatelů objektu se developer snaží obstarat výhodnější podmínky 

financování u bankovních institucí a dodržet plán marketingové strategie. 
16

  

                                                 

15
 Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, kol.: Financování developerských projektů. Praha, 2008, strana 11 a 12. 

16
 KOLOMAN I.: Trh nehnuteĺností a developerský proces. Bratislava STU, 2007, 199 s., strana 58. 
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Závěrečná fáze 

Do závěrečné fáze, po dokončení realizace stavby, vstupuje do procesu veřejná správa 

se svými podmínkami pro možné uvedení stavby do provozu. Konečný proces se odklání 

z činnosti realizační a přechází k činnosti komerční, kdy se předává hotové dílo finálním 

uživatelům se zajištěním správce budovy (zejména u administrativních a průmyslových 

objektů), který bude ručit za řádný chod a každodenní provoz objektu. 
17

 

 

 

 
Obrázek 2: Schéma developerského procesu část I., zdroj: vlastní zpracování 

18
 

                                                 

17
 Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, kol.: Financování developerských projektů. Praha, 2008, strana 12. 

18
 Podkladem schéma byl zdroj: KOLOMAN I.: Trh nehnuteĺností a developerský proces, 2007, strana 52-60. 
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2.2.2 Subjekty developerského procesu  

Na developerském projektu se podílí celá řada subjektů, přičemž developer je jejím 

hlavním účastníkem. Mezi další subjekty developerského procesu patří: 

 akcionáři a struktura developerské společnosti, projektové spol.; 

 správcovská společnost, zařizuje správu majetku ve fázi užívání stavby; 

 projektový manažeři, starají se o řízení projektu; 

 finanční instituce, zajišťující část financování; 

 vlastníci pozemků; 

 generální stavební firma, zajišťující realizaci stavby; 

 projektanti a architekti; 

 dodavatelé, služby spojené s projektem: poradní společnosti, právníci a další 

odborníci; 

 finální investor a koneční uživatelé; nájemníci a kupující. 

Developer 

Developer, jakožto ekonomický subjekt, řídí průběh realizace stavebního objektu od 

počáteční myšlenky po uvedení hotového stavebního celku do provozu, popřípadě uvádí na 

realitní trh. Působení developera v celkovém procese má tři možné scénáře: 

1. Developer, jako tvůrce myšlenky, provede základní průzkumy a analýzy, z kterých 

vyvodí vhodné řešení pro konkrétní lokalitu (pozemek). Vytvoří projektovou 

dokumentaci a přivede projekt do fáze vhodné k realizaci. V tomto okamžiku projekt 

nabídne na odkoupení dalšímu developerovi (stavebníkovi), který projekt zrealizuje 

a poté prodá konečným uživatelům nebo nabídne jiným investorům.
 19

 

 Developer jednající v I. fázi přípravy + nakoupení pozemků. 

2. V dalším případě si developer projde přípravnou fází, kterou dotáhne do stádia 

odkoupení pozemků (budov) včetně získání všech potřebných povolení = územní 

rozhodnutí a stavební povolení. Posléze jej prodá developerovi, který projekt 

zrealizuje a prodá finálnímu investorovi. 
19

 

 Developer jednající v I. fázi přípravy + II. fázi realizační – inženýrská činnost. 

                                                 

19
 Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, kol.: Financování developerských projektů. Praha, 2008, strana 10 - 16. 
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3. Posledním možným scénářem je situace, kdy developer realizuje projekt od prvotní 

myšlenky, přes vlastní realizaci, až k uvedením stavebního objektu na realitní trh. 

Developer v tomto případě projde všemi fázemi developerského procesu a převádí 

objekt k prodeji či pronájmu konečnému uživateli osobně. 

 Developer projde celým developerským procesem: I.fáze – IV.fáze. 

0. Málo častá, v České republice vyskytující se obzvláště zřídka je situace, kdy developer 

nevkládá do projektu vlastní prostředky a je najímán investorem s vlastním projektem 

pro jeho realizaci. Developer v této situaci plní požadavky investora, s jeho konkrétní 

vizí, za předem domluvenou odměnu, tzv. development fee. 
20

 

 Developer jako stavitel pro III.fázi realizační – stavební činnost.  

Akcionáři developerské společnosti 

Akcionáři developerské společnosti (tzv. holding company) ve většině případů 

zakládají dceřinou společnost pro jednotlivé projekty, aby tak zabránili přenesení rizika 

spojeného s realizací jednotlivých projektů na ostatní a vnikla ochrana vlastního majetku. 

Tyto dceřiné společnosti jsou zakládány běžně jako projektová společnost (neboli operating 

company), její životnost se dá přiřadit k životnosti developerského projektu. Akcionáři se 

mohou podílet na rozhodování o uzavírání důležitých právních vztahů jednotlivých projektů: 

o uzavírání významných smluv, o nákupu pozemků/budov, rozhodování o konečných krocích 

– prodeje/pronájmu hotové stavby. 
20 

Projektová společnost  

Projektové společnosti mají většinou právní formu kapitálových společností, jako je 

společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost. Právní forma je důležitá z hlediska 

oddělení rizika projektu od rizika úpadku společníků/akcionářů či opačně. Taktéž je výhoda 

v převoditelnosti vlastnických práv (podílů/akcií), které řeší otázku budoucích nájemních 

vztahů či předkupních práv. Likvidací jednotlivých projektových společností ulehčuje 

akcionářům „holding company“ snadnější přechod na nové projekty a jejich kontrolu. 

Projektovou společnost tvoří vrcholový management s asistenty bez dalších zaměstnanců. 

Společnost si potřebné služby (projekční, účetní, finanční apod.) zajišťuje přes dodavatele. 
20 

 

                                                 

20
 Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, kol.: Financování developerských projektů. Praha, 2008, strana 14-16. 
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Správcovské společnosti 

Aby docházelo k zajištění potřebných činností a plnému soustředění developerské 

společnosti ostatním projektům, převádí se správa nad konečným stavebním dílem 

(zrealizovaným projektem) tzv. správcovské společnosti. V čele správcovské společnosti 

mohou zasedat členové developerské (holdingové) společnosti. Struktura vztahů společností 

je patrné z následujícího obrázku 3. Ve stádiu užívání stavebního objektu, a v případě 

vlastnictví majetku developerské společnosti, je vhodnější zajistit služby tzv. facility 

management společností zabývající se touto činností. To znamená, že developerská 

společnost zabezpečí správu nad svým majetkem jiné společnosti na základě smlouvy 

(subkontrakce), a to formou úplného nebo částečného outsourcingu (v překladu = zajištění 

činností, ve zmíněném kontextu správou budov). Úplná správa spočívá v převedení veškerých 

pravomocí nad majetkem jiné korporaci, která se facility managementem zabývá a bude jej 

pro developera zajišťovat. 
21

  

 

 

Obrázek 3: Schéma struktury developerských společností a jejich vztahů 

Zdroj: vlastní zpracování 
22

. 

                                                 

21
 Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, kol.: Financování developerských projektů. Praha, 2008, strana 14-16. 

22
 Podkladem schéma byl zdroj: Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, kol.: Financování developerských 

projektů. Praha, 2008, strana 16. 
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Facility management 

Facility managementem se označuje metoda, která řídí podpůrné procesy, koordinuje 

vzájemné vazby těchto procesů a hledá nejefektivnější způsob k dosažení podnikatelského 

záměru. Kvalitní facility manažer (dále také jako „FM“) umí předvídat budoucí rizikové 

faktory spojené s provozem, předcházet jim a pozitivně ovlivnit investiční proces. Podle 

německé asociace „German Facility Management Association“ je proces FM vhodným 

nástrojem ke kontrole a obhospodařováním budov, který vede k lepšímu využití plochy, 

produktivity práce a rentability kapitálu.
23

 Předmětem činnosti FM je optimalizace 

podpůrných a servisních činností. Podpůrnými činnostmi jsou myšleny oblasti technické 

správy (opravy a údržby, bezpečnostní systémy aj.), centrální služby (organizace prostorů 

nebytových objektů, využití ploch/budovy) a administrativní služby (účetnictví, správa smluv, 

nákup energií aj.). Vyjmenované činnosti (provozní náklady) mají vysoký podíl na celkových 

nákladech, ovlivňují hospodářský výsledek majitele objektu. Spolupráce developera s FM 

může pomoct v otázce energetické náročnosti, umístění objektu, v otázce budoucích 

technologií, dokáže upozornit na problémy související s provozem a údržbou budovy podle 

navrženého technického řešení objektu. Cílem této spolupráce je vytvoření stavebního objektu 

s vysokou užitnou a estetickou hodnotou a optimálními provozními náklady.
 24

 

Projektový manažer 

Projektový manažer (project manager) může být zaměstnancem společnosti nebo 

samostatným subjektem developerského procesu. Úkolem projekt manažera (dále jako „PM“) 

je řídit a dohlížet na výstavbu developerského projektu. V první fázi kontroluje projektovou 

dokumentaci a zaručuje její komplexnost a kvalitu do doby kolaudačního rozhodnutí. V době, 

kdy projekt přebírá zhotovitel (generální dodavatel), je role PM v pozici třetí osoby ve 

vyjednávání mezi developerem (projektovou společností) a zhotovitelem stavby. Projekt 

manažer řídí projekt na každodenní bázi, od předání staveniště zhotoviteli přes veškerou 

komunikaci nad zhotovujícím projektem, účastní se koordinačních schůzek, dohlíží nad 

vypracováním podrobného harmonogramu prací, kontroluje kvalitu a přejímá části 

zhotoveného díla, dohlíží na vady či nedodělky až do konečné realizační fáze, tedy předáním 

dokončeného díla. Projektový manažer plní roli stálého technického dozoru objednatele. 
25

  

                                                 

23
 Definice Facility Management. GFMA German Facility Management Association [online]. [cit. 2014-12-10]. 

24
 KOLOMAN I.: Trh nehnuteĺností a developerský proces. Bratislava: STU, 2007, strana 111-117. 

25
  Pozn. autora: technický dozor investora „TDI“ není tatáž osoba, jako je stavební dozor. 
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Projekt manažer se zabývá nejen technickou (stavební) částí projektu, ale vykonává 

i dohled nad fakturovanými náklady, zda odpovídají skutečně provedeným pracím. Práce 

projekt manažera není levnou záležitostí, a tak mohou i nemusí být vždy součástí 

developerského procesu. 
26 

Finanční instituce 

Finanční instituce, banky a investiční partneři, poskytují developerovi potřebné cash-

flow. Developerovi, ve většině případů, je poskytnut od bankovních institucí úvěr podle 

předem vypracovaného podnikatelského záměru na konkrétní projekt. K zajištění cizích 

zdrojů je nutné předložit bankám (finančním společníkům) vhodný projekt s prokazatelnou 

finanční budoucností, tzv. návratností vložených investic. Konkrétněji se touto problematikou 

věnuje kapitola o poskytování finančních zdrojů – viz kapitola 3 . 

Vlastníci pozemků 

Vlastníky pozemků mohou být veřejné subjekty (stát, státní organizace a samosprávné 

celky měst a obcí, příspěvkové organizace apod.) nebo soukromé subjekty (právnické či 

fyzické osoby). Vlastníci pozemků jsou jedni z klíčových problémů developera, neboť jak se 

v odborné literatuře píše: „Základem developerského projektu je pozemek.“ Zásadní otázkou 

developerského projektu je nabytí pozemku, respektive nabytí práva k pozemku. V dnešní 

době realitní trh „trpí“ nedokonalostí právní úpravy vlastnictví pozemků včetně platných 

novel (znění právních zásad týkající se pozemků je zaznamenáno v odstavci: Vlastnictví 

pozemků podle nové právní legislativy). 
26

 

Nabytí pozemku dochází ve většině případů uzavřením kupní smlouvy. V některých 

případech dojde k uzavření smlouvy o nájmu pozemku, jejíž nedílnou součástí by nemělo 

chybět předkupní právo (právo stavby) ve prospěch developera (popřípadě projektové 

společnosti). Dalším způsobem je koupě podílu ve společnosti, která pozemek vlastní. 

Zvláštní způsob nabytí majetku je přes založení nové společnosti, kdy se sdruží developer 

s vlastníkem pozemku, přičemž developer vloží vlastní know-how a vlastník pozemku 

požadovanou parcelu. Vyřeší se tak problém realitního trhu jak na straně vlastníků pozemku, 

kteří se nechtějí vzdát vlastnictví a možných budoucích výnosů z pozemku, tak i na straně 

developera, který má dostatek finančních prostředků a podnikatelských záměrů, který 

z důvodu nedostatku vhodných prostor jej nemá kde realizovat. Existují i další způsoby jak 
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může developer získat pozemek, například odkoupením pozemku včetně na něm stojící 

stavby, většinou v opuštěném či zchátralém stavu, kterou zdemoluje a vystaví nový stavební 

objekt nebo původní stavbu zrekonstruuje. Dalším možným způsobem je tzv. redevelopment, 

který by se dal popsat jako renovace – urbanistická obnova starých obchodních center nebo 

brownfieldů.
27

 

Rozhodující otázkou je, za jakým účelem bude pozemek kupován, a to z hlediska 

územního plánu. Podle účelu užití developer získá pozemek buď kupní smlouvou, nebo dojde 

k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. Proces nabytí práva majetku developerem probíhá 

nejčastěji v těchto etapách:  

 Jednání s vlastníkem pozemku o uzavření kupní smlouvy. 

 Ze strany kupujícího (developera) proveden právní audit pozemků. 

 Dohodnutí o uzavření prodeje pozemku a následný podpis kupní smlouvy. 

 Žádost o vklad vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí. 

 Katastr nemovitostí provede v zákonem stanovené lhůtě vklad nového vlastnictví. 

 Ze strany developera bude provedena finanční platba dohodnuté částky kupní ceny. 

 Ze strany prodejce pozemku bude předán smluvně dojednaný pozemek. 

Jedním z kritických problémů, u nabytí pozemku developerem tkví ve 

změně územního plánu a využití pozemků. V tomto případě může změna územního plánu 

způsobit vymezení předkupního práva, a tím pádem se ponechá možnost odkoupit pozemek 

obci nebo kraji (státu) za cenu obvyklou = cena obecná zjištěná znalcem podle právního 

předpisu. Cena obecná (obvyklá) je cena definovaná podle § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., 

o oceňování majetku jako cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě 

obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním 

styku v tuzemsku ke dni ocenění. 

Vlastnictví pozemků podle nové právní legislativy  

Nový občanský zákoník (zákon 89/2012 Sb., dále jako „NOZ“) se po více než šedesáti 

letech vrací k tradičnímu řešení staveb a pozemků v § 506 odst. 1 NOZ, kde se píše: „Součástí 

pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení 

(dále jen "stavba") s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo 

upevněno ve zdech“ neboli zásada „superficies solo cedit“ (povrch ustupuje půdě). Nový 

                                                 

27
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, kol.: Financování developerských projektů. Praha, 2008, strana 10. 



26 

občanský zákoník přinesl rozsáhlé změny v katastru nemovitostí, kde dosavadní zákony 

(č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí a zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických 

a jiných věcných práv k nemovitostem) byly nahrazeny jedním zákonem č. 256/2013 Sb., 

o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), ačkoliv zásady, kterými se řídí katastr 

nemovitostí, upravuje i nadále nový občanský zákoník. Vyjma zásad v katastrálním zákoně 

jako je zásada tzv. materiální publicity (na rozdíl od předchozího stavu je vždy rozhodný 

zápis v katastru nemovitostí) nebo změna zápisu věcných práv zásadně vkladem, přináší zcela 

zásadní změnu - tzv. zásadu priority. Podle § 9 odst. 2 katastrálního zákona:  „Pořadí zápisů 

práv do katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak, okamžikem, ve kterém byl návrh na 

zápis do katastru doručen katastrálnímu úřadu.“, a dále dle § 10 katastrálního zákona: 

„Právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému 

katastrálnímu úřadu.“ Okamžikem se rozumí den:hodina:minuta zápisu.
28

 

Generální dodavatel  

Generální dodavatel stavebního objektu vstupuje do developerského procesu ve fázi 

realizační – stavební. Objednatel (projektová společnost zastupující developera) 

prostřednictvím výběrového řízení zadá realizaci jednomu zhotoviteli (generálnímu 

dodavateli s vlastními subdodavateli), s kterým před realizací ujednají veškeré platební 

a technické podmínky výstavby ve Smlouvě o dílo. V některých případech objednatel uzavírá 

smlouvy i s jednotlivými zhotoviteli – subdodavateli. Objednatel se zhotovitelem musí uzavřít 

takovou smlouvu, aby bylo zřejmé, kdo nese rizika spojené s výstavbou, kdo je vlastníkem 

zhotovované stavby, jak budou uplatňovány nároky (tzv. claims), jak budou dohodnuty 

změny díla, a jaký to bude mít vliv na cenu realizace. To je jen část kritérií, které by měli být 

ve smlouvě ujednány. 
29

  

Smluvní podmínky FIDIC 
30

 

V České republice se pro developerské projekty často používají smluvní podmínky 

FIDIC (celý název zní: Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, z francouzského 

názvu Mezinárodní federace konzultačních inženýrů), užívané v mezinárodní stavební praxi. 

Dodavatelé se však těmto podmínkám u nás brání s tvrzením, že podmínky FIDIC jsou 
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 Změny v právní úpravě katastru nemovitostí v souvislosti s Novým občanským zákoníkem. tzbinfo [online]. © 

2001-2015, 2014 [cit. 2014-12-12]. 
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neplatné, protože odporují našim zákonům, dříve především Obchodnímu zákoníku, podle 

kterých se v ČR smlouvy uzavírají. Rozdíl mezi obchodními podmínkami podle FIDIC – The 

Red Book a „Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby“, vydané Radou 

výstavby a Hospodářskou komorou ČR, spatřujeme především u podmínek FIDIC v jejich 

konkrétněji a většinou přísněji řešených vztahů účastníků výstavby z právního, organizačního 

a ekonomického hlediska. FIDIC je soubor vzorových knih rozlišených podle předmětu 

plnění. Podmínky smlouvy pro dodávky staveb jsou upraveny ve sbírce označované jako 

Červená kniha (originální název The Red Book), která je rozdělena na dvě části:
 
 

 všeobecné podmínky dodávky stavebních prací (Generel Conditions) a  

 zvláštní podmínky stavebních prací (Conditions of Particular Applications). 

Kniha vychází z obvyklých stavebních smluv používaných v jednotlivých zemích. 

Popisuje práva a povinnosti smluvních stran, uzavírající smlouvu na dodávku stavby nebo na 

stavební či inženýrské práce pro objednatele, který má připravenou vlastní projektovou 

dokumentaci. Stavba přitom může zahrnovat určité stavební, strojní nebo elektro práce, pokud 

jsou v objednatelem předložené projektové dokumentaci obsaženy. Z těchto smluvních 

podmínek z publikace FIDIC – The Red Book vychází objednatel jako osoba odpovědná za 

většinu rizik spojených s výstavbou. 
31 

Pro doplnění jsou dále uvedeny ostatní knihy souboru FIDIC. 
31

 

 Žlutá kniha (The Yellow Book) – zahrnuje smluvní podmínky na dodávku výrobní 

jednotky, elektrické a strojní zařízení, pro vyprojektování stavebních či 

inženýrských prací. Používá se ve většině případů na projekty, zahrnující 

provedení, z větší části, díla mimo staveniště.  

 Zelená kniha (The Green Book) – určená pro projekty s jednoduššími postupy 

(jednorázovými úkony) a pro projekty s opakovanými pracemi o menších 

investičních nákladech nebo práce s kratší dobou trvání. Podmínky použití se dají 

využít u smlouvy na provedení prací podle projektové dokumentace objednatele za 

obvyklých (často se vyskytujících) podmínek.  

 Odlišnou knihou od předchozí je Stříbrná kniha (The Silver Book), která je pro 

rozsáhlé a komplexní dodání stavebního díla, tzv. dodávka projektu na klíč. 

V tomto případě bere zhotovitel stavby na sebe zodpovědnost nejen za provedení, 

ale i za vyprojektování celé stavby.  
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 Zlatá kniha (The Gold Book) – určuje smluvní podmínky pro zhotovitele, jehož 

úkolem je vyprojektování, realizace stavby a její následné provozování. Jedná se 

o spojení podmínek ze Žluté knihy se smlouvou o provozování, díky kterým se 

eliminují rizika s výstavbou, jako je nedodržení termínu, snížení vad a nedodělků 

apod. Využití je zejména vhodné pro projekty typu PPP projektů.
 
 

Smluvní podmínky FIDIC se stanou součástí Smlouvy o dílo odkazem v samotné 

smlouvě v následujícím vzoru: „Obchodní podmínky této smlouvy, které jsou její nedílnou 

součástí, jsou tvořeny FIDIC Conditions of Contract for Construction for Building and 

Engineering Works designed by the Employer (First Edition 1999)”
32 str. 5

. Zásadními oblastmi 

řešených v publikaci FIDIC jsou podmínky pro: správce stavby (správcovské společnosti), 

změnové řízení, vlastnická práva objednatele, odpovědnost za škody a ztráty zhotovitele, 

penalizace za prodloužení či přerušení stavebních prací, odpovědnost za vady v záruční lhůtě, 

řešení sporů, odpovědnost za rizika (alokace rizik mezi smluvní subjekty), definování ceny 

díla, termín procesu výstavby, harmonogram prací a uplatňování smluvních nároků (claims).
32

 

Smluvní podmínky, které by neměly chybět ve Smlouvě o dílo (také jako „SoD“) 
33

 

Cena díla, pevně stanovená nebo maximálně garantovaná za vymezený rozsah prací. 

Součástí SoD je splatnost faktur za odvedenou práci, vše v souladu s podmínkami úvěru.  

Smluvní pokuty jsou povinnými podmínkami SoD, které hradí zhotovitel při 

nedodržení termínu dokončení stavby, případně jednotlivých stavebních etap. Výše pokut se 

předem stanoví a odvíjí od možných škod např. způsobených zdržením projektu, které často 

mívají za následek zvýšení celkových nákladů na projekt.  

Nedílnou součástí SoD jsou záruky za provedení díla (za včasné a kvalitní zhotovení), 

které poskytuje zhotovitel objednateli pro případ pokrytí nákladů škod způsobených 

zhotovitelem. Tento závazek zhotovitele, za řádné plnění v době realizace, je zajištěn finanční 

zárukou, dle § 2029 a násl. občanského zákoníku formou bankovní záruky, pojištění bankovní 

záruky nebo záruky ve formě složení peněžní částky na účet objednatele stavby ve výši 5-

10 % z celkové ceny, platná po dobu realizace díla a dalších měsíců stanovených 

v obchodních podmínkách objednatelem. 
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Další způsob pokrytí rizik formou záruky je závazek zhotovitele na záruční dobu 

stavby, která se využije, pokud nedojde ke včasnému a řádnému odstranění reklamovaných 

vad na předmět díla v záruční době na stavební práce. Podmínky zajištění a forma finanční 

záruky bývá totožná se závazkem zadavatele za provedení díla.  

Smlouva by měla myslet i na využití práv ze záruky pro konečné uživatele stavby. Je 

tím myšlena doba, kdy projektová společnosti developera zajišťující realizaci projektu jde po 

jeho ukončení do likvidace a uživatelé se budou moci domáhat svých práv. Většinou se 

převádí záruky projektové společnosti na správcovskou společnost nebo na společenství 

vlastníků bytů (v případě rezidenčních projektů). 

Projektanti a architekti 

Projektanti a zejména architekti mají významné postavení v developerském procesu 

jako partneři developera. Architekti spolupracují s developerem, již v přípravné fázi procesu, 

a to vytvořením konečné podoby stavby. Jde o zdlouhavý vývoj mezi odlišnými představami 

developera a architekta o budoucí stavbě. Developer dbá o ekonomickou výhodnost, koncepci 

vnitřních prostor podle potřeby budoucích uživatelů, poměrně nízké provozní náklady 

a flexibilnost projektu v případě změny návrhu (např.: z rezidenčního objektu na komerční). 

Architekti, na straně druhé, požadují jedinečný vzhled projektu zapadající do celkového 

konceptu prostředí, dbají na souhru vnitřního i venkovního prostředí a jejich propojení 

s funkčností uvažovaného budoucího objektu. Současná česká právní úprava deklaruje 

vlastníkovi budovy provést změny „v míře nezbytně nutné, při zachování hodnoty díla“, 

ačkoliv autor stavby má obecně právo zamezit, i bez uvedení důvodů, k jakékoliv změně díla. 

Předcházet sporům práva autora (architekta) s developerem lze důkladnou právní úpravou ve 

smluvních podmínkách před provedením architektonického návrhu. 
34

 

Architekti se s projektanty radí v otázce stavebně - technickém řešení budoucí stavby 

a předkládají developerovi variantní návrhy, jakožto rozhodujícímu orgánu o konečné podobě 

objektu. Architekti, s projektanty, mají za úlohu vypracovat architektonický návrh vhodný do 

uvažovaného území, vypracovat projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení 

a dokumentaci pro výběr zhotovitele, dále i asistenci při výběru a uzavírání smluv 

s generálním dodavatelem (zhotoviteli), spolupráci při realizaci projektu jako autorský dozor 

nebo jako poradní orgán při vzniklých komplikací. 
35
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Projektová společnost bude potřebovat pro realizaci projektu kromě generálního 

dodavatele i další dodavatele, prostřednictvím uzavřených jednotlivých smluv, k dosažení 

konečného cíle – stavebního díla. Zmíněné smlouvy uzavírá projektová společnost nebo 

správcovská společnost, podle konkrétních služeb a vztahu k realizovanému dílu. Jako příklad 

lze uvést služby požární ochrany, bezpečnosti/ostrahy, stavebních dozorů, poradních 

společností, mezi které patří finanční analytici, auditoři, právní poradci apod. 
36 

Koneční uživatelé 

Koneční uživatelé, tj. nájemníci či kupující vystavené nemovitosti. Podle konečných 

uživatelů (kupujících) určuje developer zda byl projekt úspěšný, jinak řečeno, zda byla 

naplněna minimální možná kapacita = minimální hranice obsazenosti zvolená developerem 

jako uspokojivá. V návaznosti na již zmíněnou realitní část rezidenčních stavebních objektů, 

dochází k prodeji bytových jednotek nebo rodinných domů na základě smlouvy o smlouvě 

budoucí, kterou projektová společnost uzavírá s budoucím uživatelem jako závazek uzavřít po 

vyzvání ve smluvní lhůtě (pokud není stanoveno tak do jednoho roku) budoucí kupní smlouvu 

konkrétní stavby (bytové jednotky) ještě před realizační fází developerského projektu. Tento 

závazek se uzavírá zejména v době, kdy je stavebním úřadem potvrzené vydané stavební 

povolení doložkou o nabytí právní moci. 
36 

Jedna z důležitých bodů smlouvy o smlouvě budoucí je nastavení platby nebo zálohy 

kupní ceny. Ve většině případů si zákazník (kupující) bere na splacení kupní ceny hypotéku. 

V takovém případě musí mít projektová společnost s bankou a se zákazníkem (ve smlouvě 

o budoucí kupní smlouvě) nastaven princip uvolňování zástavního práva financující bankou, 

to znamená, že kupní cena bude odvedena na vázaný účet financující banky projektu, ze 

kterého se po vkladu vlastnictví (kupujícího) do katastru nemovitostí uvolní finanční obnos na 

splátky úvěru použitý na financování projektu. Ve smlouvě by nemělo chybět ujednání 

o zárukách za vady a záruční lhůty. Je na straně developera, aby zajistil takové podmínky, 

které budou přijatelné a v souladu se zákony. Dalším bodem budoucí kupní smlouvy je 

nastavení práv zákazníků ke společnému vlastnictví projektu, tím je myšlena např. přístupová 

komunikace, společné prostory domu, inženýrské sítě, parkovací stání apod.   
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V občanském zákonu č. 89/2012 Sb., v oddílu 5 Bytové spoluvlastnictví se píše:  

 § 1158 odst. 1; bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené 

vlastnictvím jednotek, přičemž může vzniknout, pokud nemovité věci – dům 

disponuje alespoň dvěma byty.   

 § 1159; jednotka je věc nemovitá, která zahrnuje byt jako prostorově oddělenou 

část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené 

a neoddělitelné. 

 § 1160 odst. 1 a 2; Společné jsou alespoň ty části nemovité věci, které podle své 

povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně. Společným je pro vlastníky 

jednotek vždy pozemek, na němž je dům zřízen (či věcné právo), stavební části 

podstatné pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí, a jeho tvaru 

i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky. 

 § 1161; nejsou-li určeny podíly na společných částech dle povahy, rozměrům 

a umístění bytu platí, že jsou stanoveny poměrem velikosti podlahové plochy bytu 

k celkové podlahové ploše všech bytů v domě. 

Dále se v občanském zákoníku (dle § 1190 NOZ) ustanovuje osoba odpovědná za 

správu domu a pozemku, kterou je společenství vlastníků. Pokud společenství nevzniklo, je 

touto pověřenou osobou správce: správcovská společnost, vlastník jednotky s nadpolovičním 

podílem na společných částech domu nebo osoba zvolená vlastníky domu. Společenství 

vlastníků je povinností založit v domě s více než pěti jednotkami, v opačném případě zákon 

umožňuje společenství založit, pokud se tak všichni vlastníci dohodnou (dle § 1199 NOZ).  

Finální investor 

Finálnímu investorovi je odprodán developerský projekt v konečné fázi procesu. Ve 

většině případů je investor nebo okruh investorů předem znán. Developer plánuje a realizuje 

projekt na základě dohodnutých podmínek a předběžně podepsané smlouvy. Převod projektu 

z developera na finálního investora probíhá dvěma možnými způsoby. Odprodejem 

projektové společnosti, postupem odpovídajícím druhu společnosti (odprodej akcií, 

odkoupení podílu společnosti, převodem apod.). Druhým, z hlediska daní a převodu, méně 

výhodným způsobem je prodej samotné stavby (stavebního komplexu), který je velmi 

ojedinělý a většinou k němu dochází při změně užití objektu. 
37
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Investor většinou provede právní audit projektové společnosti před jejím nabytím do 

své pravomoci. Právní audity jsou doporučující jednak z hlediska zjištění vztahů 

k nemovitostem, dále pak smluvních podmínek s jednotlivými organizacemi a dodavateli 

spojených s projektem. Zkoumanou oblastí jsou vlastnické vztahy společnosti k projektu, zda 

byly vydané veškeré povolení (stavební povolení, územní a kolaudační rozhodnutí), jestli jsou 

uzavřené nájemní nebo jiné smlouvy. Kontrolují se jednotlivé smluvní dokumenty, jako je 

např. úvěrová smlouva, která má nastavené pravidla, co se týče převodu práv na jinou osobu 

(např.: převod akcií na investora, splacení úvěru v jedné transakci nebo jinou úvěrovou 

bankou, aj.). Jde především o kontrolu závazků projektové společnosti, které nemusí být na 

první pohled zjistitelné nebo v účetnictví uvedené. Je důležité dbát i na podmínky kupní 

smlouvy mezi developerem a finálním investorem. Součástí kupní smlouvy jsou: sankce za 

předčasné ukončení nájemných vztahů, výskyt vad zhotovené stavby, vymáhání nároků 

a odpovědnosti ze záruk, refinancování, stanovení a podmínky splatnosti kupní ceny. 
38 

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí rozebírá tři kritické body v kupní smlouvě: 
38

 

 Splatnost kupní ceny a podmínky úhrady podle stanoveného způsobu. Například 

tzv. odložený převod = úhrada přes vázaný účet, kdy celá částka je složena na účet 

a uvolněna v den vypořádání transakce. 

 Stanovení kupní ceny se odvíjí od aktuální rozvahy projektové společnosti 

a celkového stavu nájemních vztahů. Kupní cena není stanovena pevně a je nutné 

zajistit její splatnost a výši před vypořádáním konečné transakce.  

 Refinancování úvěru projektové společnosti spojené s převodem akcií. 

2.2.3 Rizika developerského procesu  

Z pohledu developera je zásadní ujasnit si veškerá rizika plynoucí z realizace projektu 

již na samotném začátku procesu. Projekt ovlivňuje celá řada rizik, zejména obchodních 

a právních rizika. Mezi obchodní rizika patří: uplatnění na trhu, vstupní rizika (zajištění 

zdrojů), úrokové riziko, selhání dodavatele atd. Zásadní právní rizika jsou: transakční riziko, 

riziko z nedostatečnosti vlastnických/korporálech či regulatorních práv atd. 
38

 

Protože rizika developerských projektů svou obsáhlostí a náročností tématu by 

vystačily na samostatnou práci, jsou z hlediska teoretické části práce vypuštěny. 
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3  MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ DP 

Podstatou financování je investovat peněžní prostředky jisté současné hodnoty ve 

prospěch nejisté hodnoty budoucí. Požadovaný výnos u developerských projektů je většinou 

vykazován až za delší časový úsek po ukončení projektu. Je tedy nutné počítat s časovou 

hodnotou vložených investic, kdy tzv. diskontací se přepočítá požadovaný budoucí výnos na 

hodnotu současnou (na částku investovanou pro budoucí zisk).
 39

 

Developerské projekty spadají do oblasti projektového financování, kdy za developera 

se v tomto případě považuje investor projektu. Před pokračováním zde bude shrnuto několik 

faktů z předcházejících kapitol. Způsob financování investičních projektů se provádí na 

základě provedené finanční a ekonomické analýzy. Metodu financování investor zvažuje až 

po konečném rozhodnutí o přijatelnosti investičního projektu. Developer na vlastní náklady, 

v některých případech i s vlastní pomocí, zrealizuje projekt vybraný na základě předchozích 

analýz (studie proveditelnosti apod.). Cílem developera je dosažení zisku z prodeje 

(rezidenční stavby) nebo z pronájmu (komerční objekty). Projekty, v podobě stavebních 

investic, se rozlišují nejlépe z pohledu realitního trhu na projekty rezidenční a komerční. 

Mezi základní vlastnosti developerského projektu patří: cíle projektu (včetně 

předpokládaných výstupů – zisk), způsob realizace (místo, čas a zdroje) a časový plán 

(harmonogram). Otázka peněžních zdrojů, zajišťující realizaci projektu, je právě jedna z těch 

důležitých údajů, kterou si developer musí zodpovědět na začátku celého procesu. Jde 

především o rozhodnutí vložení vlastního finančního podílu - vlastního kapitálu do projektu 

vzhledem k budoucím rizikům. Jako protistrana vlastního kapitálu jsou zdroje cizí, snižující 

náročnost financování projektu vlastními zdroji. 
 

Finanční zdroje vynakládané na investiční projekt můžeme dělit podle dvou  hledisek, 

a to z pohledu vlastnictví zdroje (zdroje vlastní a cizí) nebo dle původu zdroje (zdroje interní 

a externí). Rozdíl mezi vlastními a cizími zdroji je v rozdělení rizika a výnosů. 
40

 Interní 

zdroje se liší od externích zdrojů z pohledu tvorby „uvnitř“ podniku, neboli jsou získávány 

z provozní činnosti podniku (příklad interních zdrojů: rezervní fondy, podniková banka). 

Externí zdroje přichází z „vnějšího“ prostředí (příklad interních zdrojů: vklady vlastníků, 
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bankovní úvěry). Nejčastěji používaným základním dělení finančních prostředků je z pohledu 

vlastnictví, které se dále může třídit podle původu jednotlivých zdrojů. Každý finanční zdroj 

má svoji vlastní charakteristiku, která určuje jeho dostupnost, náklady na pořízení (výdaje 

podniku), likviditu z pohledu času, rizika a další. Zmíněné způsoby třídění finančních zdrojů 

platí nejen u developerských projektů, ale pro jakékoliv dělení podnikových financí. 

Tabulka 1: Základní dělení finančních zdrojů pro investiční projekty 

Zdroj Podružné dělení Konkrétní zdroj 

Vlastní zdroje 

vnitřní 

(interní) 

- základní kapitál (kapitálové fondy) 

- rezervní fondy 

- rizikový kapitál 

- výnosy z prodeje a likvidace majetku 

- odpisy 

vnější 

(externí) 

- vklady společníků 

- nově vydané akcie 

- dary 

Cizí zdroje 
návratné 

- úvěry (obchodní a bankovní) 

- vydané dluhopisy 

- leasing 

- ostatní závazky (přijaté zálohy) 

nenávratné - poskytnuté dotace 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Investiční projekty lze financovat mnoha způsoby a kombinacemi finančních zdrojů, 

v tabulce jsou uvedeny pouze ty nejčastější, které jsou zmíněny v odborných publikacích. 

3.1 VLASTNÍ ZDROJE  

Vlastní zdroje developera představují nejdražší složku finančních zdrojů 

investovaných na realizaci budoucího projektu.  Tyto zdroje tvoří v podnikové rozvaze vlastní 

jmění společnosti a na rozdíl od cizích zdrojů, nevykazují náklady na jejich pořízení. 

V podnikovém financování platí, že čím vyšší je zastoupení vlastních zdrojů, tím nižší je 

finanční riziko. Vlastní zdroje poskytnuté k financování investičních projektů jsou úzce 

spojeny s nižší návratností (i ztráty), variabilitou výnosů, které jsou vypláceny po splacení 

všech závazků plynoucích z projektu. Realizace projektu pouze z vlastních zdrojů je většinou 

nereálná a z pohledu developera ekonomicky nerentabilní. 
41
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Nejčastějším vlastním zdrojem investora je základní kapitál či kapitálové fondy 

vytvořené na konkrétní účel pro nově založenou projektovou společnost. U projektové 

společnosti se za vlastní zdroje považují i peněžní prostředky akcionářů a dalších 

podnikatelských subjektů spojených s touto společností, kteří mají tyto zdroje prostřednictvím 

bankovních úvěrů. Děje se tak z pohledu vlastnického subjektu formou závazku, který takto 

získané prostředky vkládá do projektové společnosti, která považuje zdroje za vlastní. 
42

 

Základní kapitál a vklady vlastníků (dary) 

U zakládání kapitálových společností je zákonem stanovena minimální výše 

počátečního vkladu do společnosti, který bude tvořit její základní kapitál. (také jako „ZK“). 

V konkrétním případě, developerského procesu, to znamená založení projektové společnosti 

mateřskou společností a vložení takového ZK, který zajistí požadovaný přínos cizích zdrojů 

(úvěru). Vlastník může vklad ZK provést i po založení společnosti, pokud se tak jednatelé 

dohodnou (např. rozhodnutím valné hromady u a.s.). S tímto procesem souvisí i několik 

právně a časově náročných úkonů (např. zápis do obchodního rejstříku), které vedou ke 

zvýšení ZK o vloženou částku. Zajištění financování projektu základním kapitálem je 

z ekonomického pohledu velice rizikový, avšak z pohledu věřitele (poskytovatele cizích 

zdrojů) poukazuje na ochotu vlastníků společnosti podílet se na riziku projektu.  

Zisk (výnos z prodeje a pronájmu) 

Zisk se u projektové společnosti tvoří až v průběhu realizace projektu, kdy se podle 

nastaveného marketingového a obchodního plánu zajišťují budoucí klienti, kteří svým 

závazkem v podobě smlouvy o smlouvě budoucí kupní zaplatí peněžní zálohu na kupní cenu 

(zálohy od budoucích uživatelů). Zálohy jsou hrazeny podle vypracovaného platebního 

harmonogramu ve výši smluvených částek do výše prodejní ceny (u rezidenčních objektů) 

nebo částky v podobě nájmů za stanovenou dobu dopředu (u komerčních prostor a objektů). 

Část smluv je uzavřena ještě před zahájením realizační fáze na žádost uvěrové banky pro 

poskytnutí finančních zdrojů projektové společnosti. Pokud developer využije přijaté zálohy 

ke splacení úvěru, je možné se s úvěrovou bankou dohodnout na snížení úrokové sazby. 

Použít zisk jako jediný zdroj financování, tzv. samofinancování, je u developerských projektů 

téměř nemožné. Nevýhoda zisku spočívá v jeho nestabilitě a časové náročnosti vytvořit 

dostatečný finanční objem. 
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Rizikový kapitál (Venture kapitál)
 43

 

Rizikový kapitál zajišťuje financování projektu prostřednictvím fondu rizikového 

kapitálu nebo vložením kapitálu nových podílníků. Tento zdroj je určený k založení, rozvoji 

nebo odkupu společnosti s rychlým růstovým potenciálem. Je důležité, aby to byl projekt pro 

investora zajímavý se sklonem k vysokému růstu tržeb a tržní hodnoty. Jedná se téměř 

o neomezený zdroj finančních prostředků (obvyklá doba 3-5let), který se dá využít v každé 

fázi developerského procesu. Mezi rizikový kapitál patří: předstartovní financování (na 

založení podniku), startovní financování (finance na výrobu a distribuci), financování 

počátečního rozvoje (firma se zajímavým projektem bez vlastního kapitálu), financování 

dluhu, záchranný kapitál, apod. Rizikovým kapitál se používal především u projektů 

komerčních, např. při vybudování obchodních řetězců. V České republice není tak hojně 

využíván jako je např. v USA nebo okolních státech Evropy.  

Rezervy 

Rezervy jsou v podniku účelově zadržené částky z příjmů, dosud nevykázané v zisku, 

které snižují disponibilní zisk. Tyto finanční zdroje jsou zejména tvořeny jako krytí 

nepředvídatelných výdajů a rizik v budoucnosti.  

Odpisy 

Odpisy se vyznačují vysokou stabilitou, čímž jsou ekonomicky výhodnější než zisk. 

Na rozdíl od zisku nepodléhá odpis zdanění, vytváří se i při nepříznivém vývoji v podniku 

(hospodářský výsledek bez zisku) a navíc není peněžním výdajem. Odpisy jsou významné 

především ke krytí podnikových potřeb a ke splacení závazků. Z hlediska financování 

investičních projektů se odpisy pro vysokou nákladovost projektu nevyužívají. 

3.2 CIZÍ ZDROJE  

Cizími zdroji jsou označovány peněžní prostředky poskytnuté investorovi navýšené 

o náklady (výdaj ze strany příjemce) na jeho pořízení. Cizí zdroje použité na účel financování 

investičních projektů developera jsou popsány následovně: 

 cizí zdroje jsou používány především v době, kdy investor nemá k dispozici 

dostatečné množství vlastního kapitálu; 
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 cizí zdroje jsou spojeny s fixním výnosem, na rozdíl od vlastních zdrojů, a jsou 

prioritně vypláceny jejich poskytovatelům včetně smluvené částky (procenty) za 

poskytnutí; 

 s cizími zdroji se snižuje finanční riziko podniku a zvyšuje jeho zadluženost; 

 realizace projektu pouze za pomoci financování z cizích zdrojů je téměř nemožná, 

jelikož poskytovatelé (věřitelé) těchto zdrojů požadují finanční spoluúčast ze strany 

příjemce (dlužníka). 
44

 

Stát, zejména prostřednictvím monetární politiky, ovlivňuje do značné míry 

ekonomiku podnikání a tím i celé investiční rozhodování developera využít konkrétní druh 

cizích zdrojů. Zejména monetární politika má pravomoc ke změně výše úrokových sazeb, 

které se promítnou do nabídek úvěrů finančních institucí poskytující investorům peněžní 

zdroje na realizaci připravovaných investičních projektů. 

Dluhopisy 

Vydáním dluhopisů (cenných papírů, dále jen CP) získá společnost peněžní prostředky 

na investici se závazkem splacení nominální hodnoty dluhopisu po stanovené lhůtě, po kterou 

jsou vydavatelem splácena ve sjednaných termínech úroky. Nákupem dluhopisu se stává 

kupující věřitelem společnosti a tudíž i připravovaného projektu. Dluhopis jako závazek 

společnosti je prioritně vyplacen před vydanými akciemi a podíly ve společnosti. Financování 

developerského projektu dluhopisy je potenciálně vhodný zdroj peněžních prostředků, pokud 

se najde dostatečný počet zájemců, jejichž hledání je pro developera někdy značně náročné, 

zejména z hlediska nákladů. 

Leasing (leasing nemovitostí) 

Leasing je forma financování majetku bez zadlužení podniku. Jedná se o pronájem 

hmotného majetku na dobu určitou, po kterou nájemce platí sjednanou částku, po jehož 

skončení přechází předmět leasingu za dohodnutou kupní cenu do vlastnictví nájemce. Na 

finančním trhu se nabízí spousta typů financování leasingem, konkrétně na developerské 

projekty je vhodný leasing nemovitostí. Leasingem nemovitostí se dlouhodobě financují 

stavební projekty, které připadnou leasingové společnosti jako majiteli, a ten jej za úplatu 
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pronajímá smluvenému podniku. Výhody a podmínky financování nemovitosti leasingem 

jsou následující:  

 podnik nehradí vstupní náklady na pořízení stavby – snížení nákladů na začátku 

procesu; 

 financování i rizikovějších projektů, které by nebylo možné financovat bankovním 

úvěrem; 

 možnost pojištění nemovitosti a kvalifikované posouzení pojistných rizik; 

 předmětem leasingu může být rekonstrukce, obchodní i administrativní budovy, 

nové i starší objekty, haly i pozemky, apod.; 

 leasingem nemovitosti se mohou financovat i objekty zatížené zástavním právem; 

 leasingová společnost se dokáže postarat o vedení stavby a práce podobné; 

 leasing je daňově uznatelný výdaj pro nájemce; 

 dohodnutí fixní úrokové sazby; 

 výběr z mnoha možností leasingu nemovitostí (operativní, zpětný, finanční); 

 doba leasingové smlouvy je minimálně na 8 let. 

Bankovní úvěry 

Banka je v developerském procese braná jako dodavatel finančních služeb. Banka 

poskytuje developerovi především dluhové financování projektu (úvěry a emise dluhopisů), 

dále uvádí garance při prodeji a pronájmu nemovitostí, zprostředkovává transakční služby 

(platby, vklady, výběry) a dokáže developerovi zhodnotit disponibilní prostředky. 
45

 

Pro úvěrové banky jsou developerské projekty velmi rizikovou skupinou 

z obavy budoucího poklesu zájmu (poptávky) a cen (nemovitostí, nájmu apod.) na 

připravovaném projektu. Projektové úvěry jsou z hlediska administrativy a času náročné, je 

nutné uzavřít vyjma úvěrové smlouvy i další dokumenty (opční smlouvy, předkupní smlouvy 

a další) zajišťující požadavky obou zúčastněných stran.  

Banka (věřitel) vkládá do úvěrové smlouvy mnoho nároků, které omezují developera 

či projektovou společnost (dlužník) při realizaci projektu. Obecně se klient může setkat se 

závazky, jako je např. klauzule o: Pari passu (o rovnocenné postavení věřitelů), Cross Default 

(křížové porušení závazků), Ownership (změna vlastníka), Material Adverse Change (ochrana 

proti významným změnám) nebo Negative Pledge (z angličiny: negativní zástava neboli zákaz 

                                                 

45
 Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, a kol.: Financování developerských projektů. Praha, 2008, strana 44. 
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zástavy majetku dlužníka bez souhlasu věřitele). Věřitel většinou vyžaduje od dlužníka 

zajištění nestranné osoby (projektového manažera), která bude dohlížet nad realizací 

a postupem prací. Další omezení ze strany věřitele napadají možnost dlužníka nakládat se 

svým majetkem bez předchozí domluvy s věřitelskou bankou, dále striktně vyžaduje dodržet: 

smluvní podmínky se zhotovitelem, realizaci podle projektové dokumentace a harmonogramu 

prací, termín dokončení a předání hotového díla. Změna projektu, účelu stavby nebo další 

podstatné změny lze provést pouze na základě domluvy s věřitelem. Tyto změny musí být 

řádně příjemcem úvěru zdůvodněny včetně předložení analýz pro jejich schválení. Banky, 

z hlediska nejistoty a budoucích rizik z projektu, vyžadují po developerovi (projektové 

společnosti) zástavní právo, zejména se jedná o zástavní právo na: pozemky, stavby 

rozestavěné, pohledávky z bankovních účtů a zástavu dalšího majetku dlužníka případně 

obchodních podílů a akcií developera v projektové společnosti, pokud je dlužníkem sám 

developer. Dále poskytující banka může jako zástavu požadovat podstupující práva (omezení 

nakládání dlužníka s majetkem) z: budoucího nájemného, finančního plnění záruk, ze smluv 

pojistného plnění. 
46

 

Banky poskytují úvěry za předem domluvenou cenu, úrok včetně dalších výdajů 

spojených s úvěrem, dobu splatnosti a následujících podmínek, které si banka podle rizika 

z poskytnutí finančních prostředků stanoví. Příjemce úvěru ručí u dlouhodobých úvěrů bance 

často zástavou majetku, který je ve vlastnictví dlužníka. Úroky z úvěru jsou daňově uznatelný 

náklad, o který se snižuje daňový základ. Úrok se vypočítá jako násobek vypůjčené částky, 

úrokové míry a času. 
47

 

Mezi dva nejčastější úvěrové produkty, které banky nabízejí svým klientům 

(obchodním společnostem) patří korporátní a projektové úvěry. Rozdíl mezi zmíněnými úvěry 

spočívá v jejich konkrétních podmínkách využití. Korporátní úvěry se převážně poskytují 

obchodním společnostem, s delší dobou působnosti, např. na provoz. Tento produkt je 

zaměřen na poskytnutí financí pro konkrétní projekt na delší dobu podnikání, kde se 

schopnost klienta na splácení závazku hodnotí zpětně z jeho hospodářského výsledku, a to až 

několik let dozadu. Pro zajištění firemního úvěru banka po podnikateli většinou požaduje ručit 

nemovitostí svojí nebo jiné osoby. Jelikož projektová společnost, jakožto zájemce o úvěr, je 

nově založená společnost na konkrétní projekt (bez podnikatelské historie), podle které by 

mohla být posuzovaná, v tomto případě je korporátní úvěr pro developery nevhodný. 
47 

                                                 

46
 Financování projektu - developerské projekty, část 2. epravo.cz [online]. © 1999-2015, 2005[cit. 2014-22-10]. 
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 Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, a kol.: Financování developerských projektů. Praha, 2008, strana 44. 
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Projektový úvěr je bankovní produkt vytvořený právě pro účely financování 

konkrétních projektů a nově založených účelových společností. Projektové financování 

spočívá ve splácení závazků z budoucích příjmů projektu. Při jednání s bankou musí 

projektová společnost předložit finanční strukturu projektu a schopnost samofinancování 

projektu. Projekt musí být schopen minimálně generovat finanční toky ve výši závazků 

a vytvořit dostatečnou rezervu na pokrytí rizik.  

Podmínkami čerpání, zárukami a dalším okolnostem bankovních úvěrů, především 

typem projektového financování, se blíže věnuje případová studie zaměřená na konkrétní 

developerský projekt.  

Dotace a státní podpora 

Dotací se rozumí poskytnutí peněžní úhrady ze strany státu nebo nadstátní korporace, 

jako je Evropská unie, pro subjekty s cílem poskytnutí určitého statku ve prospěch veřejného 

zájmu. Dotace, fondy Evropské unie (dále jako „EU“), jsou hlavním nástrojem realizace 

evropské politiky. Evropské dotace schvaluje „evropská komise“ v sedmiletém balíčku tzv. 

programových období, které tvoří legislativní základ a jednotlivé pravidla pro země EU. 

Fondy mají za úkol snížit ekonomický a sociální rozdíly mezi členskými státy a jejich 

regiony. Nové programové období 2014-2020 se vytvořilo podle Strategie Evropa 2020, kde 

mezi jejími hlavními cíli je: rozvoj ekonomiky států na základě znalostí a inovací, podpora 

konkurenceschopnosti a ekologičtější ekonomiky, podpora ekonomiky pro vyšší 

zaměstnanost. Dotace jsou poskytovány na základě podané žádosti subjektu k jednotlivému 

dotačnímu programu a splnění podmínek pro jeho poskytnutí. Blíže v případové studii. 
48

 

Státní podpora je poskytovaná prostřednictvím státních fondů a aktuálních programů 

z peněz ze státního rozpočtu. Podobně jako evropské fondy i u státní podpory je poskytování 

dotace na základě žádosti a splnění podmínek pro konkrétní programy. Developerské projekty 

výstavby a realizace stavebních objektů mají možnosti získat dotace z obou vyjmenovaných 

skupin finanční podpory. Blíže v případové studii. Úkladnou podmínkou dotačního 

financování je proplacení dotace zpětně za odvedenou práci. Developeři většinou potřebují 

finanční prostředky dříve, než je možné z fondů získat. Čerpání z hlediska náročnosti splnění 

podmínek podpory a omezených příležitostí (programů) je pro developerské projekty velmi 

složitý proces. Proto je nutné před samotnou přípravou projektu promyslet veškeré možnosti 

developera a zahrnout je do projektu.  
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 Programové období 2014-2020. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [online]. [cit. 2014-20-10]. 
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Investiční fondy do nemovitostí 

Investiční fondy jsou fondy kolektivního investování (standardní a speciální) a fondy 

kvalifikovaných investorů (dělení dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech 

a investičních fondech) jsou od roku 2006 využívány v ČR pro developerské projekty jako 

obdoba nemovitostního svěřeneckého fondu, který je známý v mezinárodním měřítku. 

Investiční fondy slouží jako struktura financování, které svou povahou mohou za určitých 

okolností převzít funkci projektové společnosti. Investiční fondy spočívají ve shromažďování 

finančních prostředků od více investorů, získaných za nákup podílových listů nebo akcií 

daného fondu a svěřené jeho správci (depozitáři). Podstatnou výhodou fondů je daňově 

zvýhodnění pro právnické osoby (5% daň z příjmů), nižší náklady na investování a menší 

administrativní náročnost, která časově ulehčí proces. V dnešní době je již mnoho různých 

speciálních investičních fondů, které investují do nemovitostí, např. realitní fondy zaměřené 

na trh s nemovitostmi nebo na akcie developerských firem. Investiční fondy jsou založeny 

obdobně jako akciové společnosti, které provází řada dalších schvalovacích procesů. Fondy 

mohou provádět developerskou činnost (development) nebo jednat pouze jako investor 

stavby, aniž by vystupovali v developerském procesu jako zhotovitel stavby. Odborné 

publikace se zmiňují především o dvou formách investičních fondů, o Speciálním fondu 

kvalifikovaných investorů a Speciálním fondu nemovitostí, jako vhodných k zajištění 

finančních zdrojů developerských projektů. 
49

 

Speciální fond kvalifikovaných investorů se zakládá jako nová společnost, 

s investiční nebo podílovou formou, s max. počtem 100 osob (investorů) na určitou dobu 

(max.10let). Po založení se podává žádost na ČNB o povolení živnosti s předmětem 

podnikání v kolektivním investování. Po povolení ČNB a následujícím zápisu do Obchodního 

rejstříku, musí investoři do 2 měsíců doložit ČNB splňující předpoklady a podmínky, mezi 

které patří např. obchodní plán, složení základního vkladu společnosti, smlouva s depozitářem 

a další. Nevýhoda fondu se spatřuje v nabízení investic do fondu subjektů, které nejsou 

součástí stejného koncernu jako zakladatel/é fondu, dále nesmí fond investovat pouze do 

jedné investice, nebo mít jednoho investora, kvůli vystavení se vysokému riziku podnikání. 
49

 

Speciální fond nemovitostí je zakládán jako otevřený podílový fond, tedy bez právní 

subjektivity, u které lze požadovat zpětný odkup podílového listu. Investicí do nemovitosti se 

rozumí koupě pozemku, výstavba či koupě budovy a její správy a další. 
49
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Ostatní závazky 

Pokud se developer (projektová společnost) spojí s finančním partnerem za účelem 

realizace podnikového projektu, označuje se takto vzniklé partnerství za společný podnik - 

joint venture (spojení dvou existujících podniků na realizace společného projektu). Finanční 

partner v tomto spojení se snaží získat vyšší výnos z projektu než u standardních úvěrů na 

základě vložených vlastních investic. Důležitou roli ve společném podniku hraje smluvní 

ustanovení práv jednotlivých společníků a nárok na výnos z projektu. Jelikož developer je za 

hlavního člena projektu, měl by mít právo, po splacení investovaného kapitálu finančního 

partnera, na vyšší podíl ze zisku. Další způsob společného podniku je získání pozemku, kde 

každý ze společníků realizuje vlastní projekt na části pozemku nebo jako společníci jednoho 

projektu, přičemž jeden je majitelem pozemku a druhý plní část developmentu. 
50

 

Konkrétněji se nabízeným finančním zdrojům a jejich podmínkám věnuje případová 

studie této diplomové práce. Případová studie uvádí finanční možnosti developera s ohledem 

na reálnou situaci rezidenčního projektu. 

3.3 FINANČNÍ STRUKTURA PROJEKTU 

Financování projektu (CF) musí být nastaveno tak, aby v případě potřeby měla 

projektová společnost dostatek disponibilních prostředků ke splacení svých závazků. 

Nastavení peněžních toků se provádí již v přípravě finanční struktury projektu včetně 

zohlednění úroků z přijatého úvěru a požadovaného výnosu vložených investic. Finanční 

zdroje a jejich potřeba se liší od velikosti projektu a jeho druhu. V případě projektu 

komerčního charakteru investor většinou uvažuje s pronájmem prostor (objektu), z kterého 

získává příjem na předem neuvedenou dobu. Jedná se o dlouhodobé výnosy, plynoucí 

investorovi z pronájmu objektu, které se zohlední v ukazateli výnosnosti projektu (odborně 

yield neboli výnos). 
51

 

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí uvádí yield jako:„… diskontní sazbu, při které 

má součet čistých příjmů z projektu (nájmů) současnou hodnotu odpovídající celkové výši 

investice. Yield se používá při stanovení kupní ceny komerčních staveb jako procentuální 

sazba, kterou když vydělíme celkové roční nájemné, dostaneme kupní cenu nemovitosti.“ 
51
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 Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, a kol.: Financování developerských projektů. Praha, 2008, strana 58. 
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Naproti tomu u rezidenčních projektů je většinou plánovaný prodej, tedy jednorázový 

výnos, kdy budoucí příjem je diskontován na současnou hodnotu 
52

 za pomoci diskontní míry.  

Developer může projekt prodat jako:  

 projektovou dokumentaci již v první fázi developerského procesu 

- zaručuje se téměř nulovým rizikem a vynaložením poměrně nízkých nákladů 

(podle druhu dokumentace); 

 připravený projekt včetně pozemku 

- prodej je vhodný u projektů vyznačující budoucí potenciální zisk pro zajištění 

vysoké návratnosti investovaných zdrojů; 

 prodej projektu ve fázi realizační 

- je možné pouze u předem dohodnutých obchodů, kdy developer zajistí věci okolo 

projektu do fáze před zhotovením samotné stavby; 

 prodej projektové společnosti po dokončení projektu – realizace stavby 

- prodej probíhá formou odkupu projektové společnosti, která projekt vlastní 

a realizuje, snižuje se tak riziko odpovědnosti spojené s realizovaným projektem;  

 prodej projektu po dokončení realizace stavby 

- provádí se prodej zrealizované nemovitosti konečnému investorovi, prodej je 

spojen se zdlouhavým recesem a vysokým rizikem spojeným s převodu závazků; 

 prodej nájemci po ukončení nájemní smlouvy 

- tento způsob je zejména vidět u zahraničních developerů, kteří odprodávají 

nemovitost buď po částech, nebo vcelku za dohodnutou cenu. 
53

 

U prodeje jsou získány vložené investice dříve, tj. v kratší době, než je tomu např. 

u pronájmu. Proto většina developerů v České republice upřednostňuje projekty s kratším 

investičním horizontem, zejména co se týče rezidenčních staveb. V případě komerčních 

objektů jsou poptávky po nájemních smlouvách na dobu okolo jednoho roku celkem dost 

časté. U pronájmu komerčních prostor poskytuje developerovi dostatečnou jistotu plynoucí 

z příjmu nájmů a z poskytovaných služeb.  
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 Poznámka autora: Současná hodnota je hodnota všech příjmů a nákladů na projekt. 
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4  REALITNÍ TRH Z POHLEDU DEVELOPERA 

Jak již bylo řečeno v teoretické části, developerské projekty se dělí podle segmentů 

realitního trhu do dvou hlavních skupin, na projekty komerční (kanceláře, hotely, obchody 

apod.) a na projekty rezidenční, kterým se dále tato práce věnuje. Bydlení, a tedy samotný 

rezidenční trh, v České republice (také jako „ČR“) tvoří skupinu Národního bytového fondu.  

Bytový fond je v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj, který prostřednictvím 

státního fondu finančně podporuje vládní bytovou politiku. Státní fond rozvoje bydlení (dále 

jako SFRB) hospodaří s finančními prostředky určenými na podporu bydlení v ČR v souladu 

se schválenou bytovou politikou a pro udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů v souladu 

s veřejným zájmem (zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení, ve znění 

pozdějších předpisů).  

Developerské projekty lze taktéž klasifikovat z pohledu tvoření peněžních toků (dále 

jako „CF“), představující výdaje a příjmy vyvolané v průběhu životního cyklu projektu. 

Rezidenční projekty se mohou zařadit mezi projekty s neobvyklým peněžním tokem, kdy 

v průběhu procesu výstavby dochází ke kolísání těchto peněžních toků: výstavba (výdaj); 

předběžný prodej (příjem); dostavba (výdaj); doplatky konečných uživatelů či investorů 

(příjem). Projekty s obvyklými peněžními toky se vyznačují menšími změnami CF, kdy po 

realizaci projektu (kapitálový výdaj) následuje jeho prodej (kapitálový příjem).  

4.1 HISTORIE 
54

 

Následuje rychlý průlet historií vývoje realitního trhu ve světě a jeho dopadem na trh 

s nemovitostmi v České republice. Historie má informující charakter o vývoji realitního trhu 

pro odvození vzniku cen nemovitostí v jednotlivých (historicky důležitých) časových etapách. 

Od roku 2005 u nás ceny rostly téměř nepřetržitě až do roku 2008, kdy vývoj byl 

ovlivněn světovou hospodářskou krizí v roce 2007. Hospodářská krize k nám došla na 

přelomu roku 2008, kdy vlády jednotlivých zemí se snažili o stabilizaci finančního trhu, což 

mělo negativní dopad na trh realitní – prodejní ceny. Propad cen realit byl v tuto dobu 

považován za přelomový, kdy celková hodnota realitního trhu klesla o více jak 5 %.  
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 RÁDL ROGEROVÁ D. a kol. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009. [online]. Deloitte, 2010 [cit. 2015-11-12]. 

* Poznámka autora: Historie vývoje rezidenčního trhu je autorem zpracované shrnutí z dostupných informací na 

internetových stránkách a studií od společnosti Deloitte Advisory s.r.o. 
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V následujících letech, od roku 2008, se pokles cen nemovitostí dále neprohluboval 

a český realitní trh se pozastavil (výstavba byla minimální). V roce 2010 pomalu dochází 

k probouzení ekonomiky. V tomto roce se i realitní trh pomalu probouzí a jeho celková 

hodnota klesne “jen“ o 3 %. V roce 2010 se developerské společnosti snaží o první pokusy 

rezidenční výstavby u nás. Situace na trhu se zdá být příznivá, až do doby opětovného 

zpomalení ekonomiky na evropské úrovni (2. pol. roku 2011), kdy se začnou propadat 

kapitálové trhy. Hodnota nemovitostí na realitním trhu začne znovu, zezačátku nepatrně, 

klesat, kdy ke konci roku 2011 bude zaznamenán další hluboký cenový propad nemovitostí.  

Až rok 2012 na realitním trhu hlásí konec dalšího poklesu a začíná se objevovat vyšší 

zájem o koupě pozemků. V roce 2012 prochází rezidenční trh stagnací s mírným poklesem 

realitního trhu o 1,5 %. Rozvoj výstavby dochází v roce 2013. Realitní trh se dostává 

z předcházejících krizí a dochází k nepatrnému nárůstu hodnoty, i díky zvýšení sazby DPH.  

Od roku 2014 je vidět značný nárůst cen, zejména v lokalitách s vyšším příjmem 

a zaměstnaností. Stejně tak je vidět nárůst vložených investic do bydlení, i díky zvýhodněným 

hypotečním sazbám, které do dnešního dne neustále klesají. Developeři posilují svoje pozice 

na trhu a vystavují nové komerční i bytové komplexy.  

Pro rok 2015 se odhaduje pro stavitele obdobím stagnace, se zvyšujícím zájmem o 

ekologické a moderní bydlení. 

4.2 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ TRH NEMOVITOSTÍ 

Faktory ovlivňující chování trhu lze rozdělit do několika zájmových skupin. Jedním 

z mnoha způsobů rozdělení, je z hlediska ovlivnění ceny nemovitostí. Faktory lze v tomto 

směru nejlépe rozdělit na nabídkové a poptávkové. Mezi hlavní skupinu nabídkových faktorů 

se řadí vývoj ve stavebnictví prezentovaný stavební výrobou, zejména nastavení cen a zisku. 

Podle stavební výroby se vypočítávají statistické indexy, tzv. indexy cen stavební výroby, 

a z těch se dále odvozují ceny ostatních nemovitostí. Prakticky lze popsat faktor následující 

rovnicí:  

„Čím vyšší budou ceny stavebních prací, tím větší bude možnost dosažení vyšších zisků 

z prodeje nemovitostí.“ 

Od roku 1994 byl patrný nárůst českého stavebnictví a to až do roku tzv. recese (rok 

2008), kdy se vývoj cen zastavil a pro další roky pokračuje ve směru poklesu produkce, která 
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přetrvává až dodnes. Uváděným důvodem nepříznivé situace na trhu je nízká ochota 

soukromých subjektů riskovat vzhledem k nepříznivé finanční situaci ČR. 

Druhou skupinou faktorů ovlivňující cenu nemovitostí na trhu jsou faktory 

poptávkové, které se nedokážou shromáždit pod jednu skupinu, jako tomu bylo u faktorů 

nabídkových, ale skládají se z několika menších podskupin: ekonomicko-finanční ukazatel, 

sociálně-demografický ukazatel, politický ukazatel a další. Konkrétně poptávkové faktory 

tvoří vývoj: příjmu domácností, inflace, HDP, mezd, nezaměstnanosti, populace (věkové 

kategorie), úvěry a úrokové sazby, bytová politika – bytový fond apod. Z hlediska množství 

jednotlivých ukazatelů, nelze jednou rovnicí popsat vztah faktoru poptávky k ceně 

nemovitostí. Názorným příkladem je odlišnost ekonomických ukazatelů:  

„Čím větší je inflace, tím ceny nemovitostí narůstají. Naopak tomu je u 

nezaměstnanosti, s jejímž poklesem cena nemovitostí roste.“ 

U vyšší zaměstnanosti dochází k nárůstu disponibilních financí v oběhu (i poptávky) a 

ceny nemovitostí rostou. Pokud narůstá inflace (znehodnocení koruny = nárůst cen), narůstá 

zájem zahraničních investorů, a narůstá i cena nemovitostí.  

Odlišným pohledem, jak lze rozdělit faktory, je z hlediska ovlivnění kvality bydlení 

rozdělených podle specifických vlastností. Mezi tyto faktory řadíme skupiny rozdělené podle: 

druhu nemovitosti (vlastnosti objektu a velikost), nehybnosti (stálost stavby a umístění) a času 

(vzhledem k financování, stáří, ocenění, apod.). Zmíněné faktory ovlivňují nejen kvalitu 

bydlení, jakožto rozhodující složky při výběru bydlení, ale jsou i nástroji k určení ceny 

(nejen) rezidenčních nemovitostí. Jednotlivé faktory ovlivňující kvalitu i cenu nemovitosti 

jsou uvedeny v tabulce níže. Faktory v tabulce jsou rozděleny podle preferencí klientů ve 

vztahu k ceně nemovitosti (bytu). V tabulce se záměrně nepromítá faktor Cena bytu, neboť je 

jedním z porovnávacích prvků. 
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Tabulka 2: Faktory ovlivňující tržní cenu nemovitosti 
55

 

Faktor 
Vztah k ceně 

nemovitosti 
plusové hodnoty záporné hodnoty poznámka 

Lokalita 70 % a více 

+ dobrá adresa 

+ centrum měst 

+ větší města 

- hlučné a špinavé 

okolí 

- sídliště na okraji 

 

Dopravní 

dostupnost 
15 % a více 

+ MHD  

+ parkování  

- časově náročné    

  dojíždění 

 

Konstrukce  ± 30 % + cihlový dům - panelový dům  

Okolí ± 20 % 

+ zeleň, parky 

+ obchody, školy 

+ bezpečné 

- ruch 

- hospody 

- nízká eko. úroveň 

+ občanská 

vybavenost v 

blízkosti 

Podlaží ± 20 % 
+ 2NP a výše 

+ mezonet 

- přízemí (1NP) 

- půdní byt 

 

Velikost bytu 

Dispozice 
± 20 % 

+ 1+kk až 3+kk 

+ větší byt nižší cena/ 

m
2 

+ 1NP se zahrádkou 

- pod 50m
2 

- 
velký byt o malých 

pokojích 

optimální byt 

2+kk 60-80m
2
 

Výtah ± 15 % 
+ s výtahem 

+ pro kočárek 

- bez výtahu 

- malý výtah 

+ výtah pro 

stěhování 

Vlastnictví ± 10 % + OV - družstevní ± obecní byty  

Vybavení ± 10 % 

+ zděné jádro 

+ výměníková stanice 

+ odpady, přívody 

- WAW, elektřina a 

plyn 

- cena 

elektřiny a 

plynu 

Územní plán ± 10 % + příznivý  - nepříznivý 
ovlivnění další 

výstavbou 

Stav bytu ± 5 % 
± po rekonstrukci 

+ novější 

- fond oprav (úvěr) 

- starší 50 let 

 

Orientace bytu ± 5 % 
+ východ – západ 

+ jih 

- sever 

- studené a tmavé 

 

Pokoje ± 5 % 
+ otevřené pokoje 

+ volné pokoje 

- průchozí pokoje 

- koupelna +WC 

 

Nebytové 

prostory 
± 5 % 

+ lodžie, balkony, 

sklepy, komory ... 

+ společné prostory 

- bez 

 

Stav domu ± 3 % 
+ čisté, opravené 

+ novější, atypické 
- starší 50 let 

 

První dojem + 10.000 + pozitivní - negativní  

Sousedé subjektivní + trvalý - nájemníci  

Ostatní okolo 15 % + regulované nájemné - zástavní právo  

Zdroj: vlastní zpracování. 

Jelikož se v průběhu let žebříček preferencí u klientů realitních společností lišil, nejsou 

uvedené faktory řazeny podle důležitosti, ale podle vlivu na cenu nemovitosti (bytu). 

Kdybychom chtěli uvést první tři místa faktorů podle důležitosti, vypadal by žebříček 

v současnosti následovně: 1. Lokalita 2. Cena 3. Velikost bytu. Zajímavostí je, že před rokem 

                                                 

55
 Poznámka autora: Tabulka je vytvořena autorem z dostupných informací na internetových stránkách realitních 

společností a na základě vlastního průzkumu mezi obyvateli Jihomoravského kraje. 
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2011 se řadily hodnotící faktory klientů při výběru bydlení v následujícím sledu: 1. Velikost 

bytu k ceně 2. Cena 3. Lokalita. Zásluhu na pořadí výše zmíněných hodnot měl i bytový fond, 

který v uvedeném roce 2011 měl 2/3 nabízených bytů volných a potřeboval je rychle obsadit. 

4.3 MOŽNOSTI PODLE ROZVOJE TRHU NEMOVITOSTÍ 

Realitní trh pro daný účel rozdělíme na trh nemovitostních aktiv a na majetkový trh. 

Příslušné dělení je vidět na následujícím obrázku 4. Stanovené trhy jsou navzájem propojeny 

a ovlivňují se. V první kvadrantu (1. Kapitálový trh) se utváří cena nemovitosti jako výše 

nájemného podělená o úrokovou míru. Jinak řečeno, jde o poměr mezi vlastněním 

nemovitosti se ziskem v podobě nájmu a mezi vlastnictvím uložených financí (úroková výše). 

Pokud jsou tyto dva porovnávané údaje shodné, investor není zatížen v rozhodování 

o výhodnosti vlastnit nemovitost nebo finanční aktiva. Znázorněná přímka v kvadrantu 1 je 

rovnováha rovnice P = R / i (i je % úroková míra). Kvadrant druhý (2. Poptávková křivka) 

znázorňuje poptávku po nemovitosti v závislosti na výši nájemného (čím nižší je nájemné, tím 

vyšší je poptávka, neboli R = S). Křivka třetího kvadrantu (3. Nová výstavba) představuje 

náklady na pořízení nové nemovitosti, která začíná na minimálně stanovené ceně, za kterou je 

možné stavbu reálně postavit (čím větší stavba tím vyšší náklady P = C). V posledním 

kvadrantu (4. Množství nové výstavby) je znázorněn objem roční výstavby na celkovém 

objemu ve fondu nemovitostí (čím víc stavím, tím je větší množství realit na trhu C = S). 

 

Obrázek 4: FDW model - Trh nemovitostí, zdroj: 
56

 

                                                 

56
 Podkladem byl zdroj: KOLOMAN I.: Trh nehnuteĺností a developerský proces. Bratislava STU, 2007, str. 29. 
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Dnešní trh nemovitostí lze z výše znázorněného grafu definovat jako rostoucí 

(vyznačeno červenou čárou), kdy je investičně výhodnější vložit finanční zdroje do koupě 

nemovitostí vzhledem k narůstajícím příjmům z pronájmu. Na českém trhu lze vypozorovat 

u kupujících tendence převyšující koupě nemovitosti nad získáním pronájmu.  

Developerské společnosti investující do rezidenčních nemovitostí tak v posledních 

letech zažívají „boom“ a vzniklou situaci na trhu, výrazně převyšující poptávku nad nabídkou, 

řeší výstavbou nových bytových komplexů. Developeři lákají především na lukrativní místa, 

nové technologie zabezpečující nižší provozní náklady, výhodné úvěrové podmínky, a na 

další marketingové akce ve formě různých bonusů pro konečného uživatele.  

Objem nabízených a nových nemovitostí v posledním roce narůstá zejména i díky 

výhodným hypotečním půjčkám a nižším nárokům k získání bankovních úvěrů, než tomu 

bylo v době krize a pokrizové situace. Pokud jde o ceny nemovitostí na realitním trhu, ty 

rostou úměrně s narůstající poptávkou, avšak stále nedosahují hranice cen v době recese (rok 

2008 – doba před krizí). Ceny bytů a rodinných domů by stouply jedině tehdy, pokud by na 

realitním trhu poptávka zřetelně převyšovala nabídku a prodávající by si tak mohli dovolit 

zdražení nabízených nemovitostí. 
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5  PŘÍPADOVÁ STUDIE 

V předcházející kapitole byla shrnuta v několika bodech charakteristika vybraného 

realitního trhu, týkající se rezidenčních nemovitostí. Rezidenční trh byl nejdříve popsán ze 

všeobecného hlediska, to znamená z hlediska vývoje rezidenční výstavby a vývoje cen 

rezidenčních nemovitostí v České republice s návazností na faktory ovlivňující tento realitní 

trh (kapitola 4 ). V následujících kapitolách, pro účel případové studie, se již zabývá 

konkrétním případem developerského projektu, který se týká právě rezidenční výstavbou. 

Vybraný developerský projekt tvoří stěžejní část této práce, zabývající se zejména 

předinvestiční fází developerského procesu, tvorbou záměru projektu s důrazem na 

ekonomiku zvoleného projektu. Jelikož existují pouze teoretické informace k vybranému 

tématu, je smyslem této studie poskytnout faktické informace o procesu schvalování a určení 

výše finančních zdrojů na developerský projekt rezidenční povahy podle skutečnosti.  

5.1 BRNĚNSKÁ POLE INVEST, S.R.O. 

Vybraný developer, společnost Brněnská pole Invest, s.r.o., se sídlem na území ČR, se 

věnuje výstavbě rezidenčních nemovitostí, obzvlášť bytovými domy v Jihomoravském kraji. 

Jednatel společnosti souhlasil s poskytnutím informací k vypracování této studie. Vzhledem 

k tomu, že si majitel nepřál zveřejňovat skutečná čísla, z konkurenčních důvodů 

a podnikatelského tajemství, bylo zapotřebí většinu hodnot dopočítat. Díky této skutečnosti, 

následujícími výpočty a tezemi autor práce prokazuje své vědomosti a orientaci ve vybrané 

problematice. 

 
Obrázek 5: Vizuální znázornění obchodně - společenského vztahu, zdroj: vlastní zpracování. 

Zakladatelem projektové společnosti pro daný projekt, je organizace Brněnská pole, 

a.s. Společnost Brněnská pole, a.s. byla založená v červenci roku 2006 skupinou investorů a 

vznikla za účelem realizace rozsáhlého komplexu bytových domů na okraji města Šlapanice. 

Vůdčím účastníkem celého projektu je o rok později založená společnost Brněnská pole 

Invest, s.r.o., zřízena na popud České spořitelny, a.s., úvěrující banky celého projektu, v čele 

s jednatelem panem Ing. Vlastislavem Sedlářem.  
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5.2 Brněnská Pole – Investiční záměr 

Jak již bylo nastíněno v předešlé kapitole 5.1, jedná se o stavební projekt - rezidenční 

komplex, stávající se z několika typů bytových domů, založených na okraji města Šlapanice, 

na tzv. „zelené louce“ Brněnská Pole. 

 

Obrázek 6: Aktuální stav projektu Brněnská Pole – Šlapanice, zdroj: 
57

. 

Moderní bytový soubor „Brněnská Pole“ je dnes již částečně realizovaný projekt, 

nacházející se na severozápadním okraji města Šlapanice, konkrétně po pravé straně od 

příjezdové cesty směrem z Brna, z městské části Brno - Slatina.  

 

Obrázek 7: Správní obvod města Šlapanice, zdroj: ČSÚ 
58

. 

                                                 

57
 Území šlapanice. REALNOVOSTAVBY [online]. [cit. 2015-22-1]. 

58
 SO ORP Šlapanice. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online]. 2012 [cit. 2015-22-1]. 
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Lokalita 

Město Šlapanice je situováno v Jihomoravském kraji, Dyjsko-svrateckého úvalu, 

s nadmořskou výškou 220 m. n. m., v okrese Brno-venkov. Město se nachází ve vzdálenosti 

přibližně 10 kilometrů jihovýchodně od statutárního města Brna. Šlapanice leží v katastrálním 

území Šlapanice u Brna (k.ú. 762792), o celkové rozloze 2236 ha (včetně přidružené obce 

Bedřichovice). Od roku 2003 se jedná o město s rozšířenou působností. Do správního obvodu 

Šlapanic spadá celkem 40 okolních měst a obcí.  

Demografie 

Ve Šlapanicích za poslední roky docházelo k nárůstu obyvatelstva, a to přibližně o 1% 

ročně (graf 1), z toho 40 % tvoří přirozený přírůstek a 60 % přistěhovalí. K roku 2013 město 

eviduje 7076 obyvatel s průměrným věkem 34 let.  

 

Graf 1: Počet obyvatel města Šlapanice od roku 1971 až 2013 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ. 

Z uvedeného grafu je patrné, že největší nárůst počtu obyvatel města nastal v r. 1986. 

Město Šlapanice prošlo v předešlých letech výstavbu několika sídlišť, včetně změny velikosti 

území a tím došlo k nárůstu přibližně 2400 obyvatel k r. 1986. Po r. 1990 přišla druhá změna 

území, která sebou přinesla opačný vývoj populace a to snížení o téměř 2000 obyvatel.  

Doprava 

Město Šlapanice, svou blízkou polohou k městu Brnu, může být označovaná jako 

suburbium (předměstí) statutárního města Brna. Město se nachází vzdušnou čarou 3 km od 

hranice města Brna a nabízí pro obyvatele Šlapanic přijatelné dojezdové podmínky za prací 

do větších měst. Do Šlapanic se lze dostat z Brna:  
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 vlakovým spojem, jezdí každé dvě hodiny s délkou cesty 17 minut; 

  autobusovou linkou, s půl hodinovým odstupem a délkou cesty 14 minut; 

 noční autobusovou linkou, N96 MHD s délkou cesty na Hlavní nádraží 18 minut; 

 trolejbusovou linkou, č. 31 městské hromadné dopravy (zkratka „MHD“) 

s dojezdem do 25 minut; 

 autem, cesta trvá 10 minut při normálním provozu. 

Nespornou výhodou při dopravě do Brna je dostupnost dálniční komunikace D1, 

přibližně 7 minut autem na výjezd. Další dopravní výhodou je blízké letiště Brno – Tuřany, 

kdy cesta trvá minimálně 10 minut jízdy autem.  

Občanská vybavenost 

Ve Šlapanicích je několik Mateřských škol, tři Základní školy z toho jedna Základní 

umělecká škola, gymnázium a budovy vysoké školy Masarykovy univerzity. Město nabízí 

dobré kulturní vyžití (zámek, knihovna, hospodářská budova apod.) v jehož blízkosti se 

nachází významná památková zóna Slavkovské bojiště. V rámci města se pořádají kultovní 

akce, jako jsou například Šlapanické farmářské trhy, poutě a další činnosti uspořádané v rámci 

církevních a tamních slavností. Co se týká veškerých služeb, město má dostatek menších 

obchodů (včetně dvou nákupních středisek), sportovní haly a hřiště, hasičský sbor, několik 

restauračních zařízení a zdravotních středisek (zubní a oční ordinaci, praktické lékaře, 

logopedii, dětskou ambulanci, gynekologii, chirurgickou ambulanci, veterinární ordinaci, 

lékařské služby první pomoci aj.).  

Bydlení 

Do roku 1990 ve městě Šlapanice převyšovala poptávka po bydlení nad nabídkou. 

Populace se na území do roku 1990 neustále vyvíjela. Po další roky je zaznamenána nižší 

úroveň porodnosti, až téměř 40 %, a registrována migrace obyvatelstva do větších měst. 

Situace se zlepšila až v poslední době (od roku 2010), kdy je větší zájem o bydlení na okraji 

měst a v příměstských oblastech. Město Šlapanice v poslední době zaznamenalo vyšší nárůst 

obyvatel a to včetně zájmu investorů o volné plochy k výstavbě bytových a rodinných domů 

na zemědělsky využívaných pozemcích určených územním plánem k bytové výstavbě.  

Důležitou roli hraje i neustálé snižování hypoteční sazby, kdy od roku 2008 došlo ke 

snížení úrokové sazby z 5,82 % na 2,27 %, sazba pro rok 2015, viz graf 2. Nejnižší hranicí 

úrokové sazby je pro duben 2015 sazba 1,69 % s 5-letou dobou fixace od UniCredit Bank. 
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Graf 2: Průměrná úroková sazba v %, pro období 03-2014 až 02-2015, zdroj: 
59

 

Jedním z dalších aspektů zvýšení poptávky po bydlení ve vybrané lokalitě je cenová 

dostupnost bytů. Na rozdíl od cen uváděných realitními kancelářemi pro město Brno, jsou 

ceny v jeho okolí podstatně nižší.  

Pro představu, nejčastěji kupovaný byt o dispozici 2+1 ve městě Brně pro leden 2015 

stál v průměru 2 381 834 Kč, oproti tomu v okrese Brno – venkov se obdobný byt 2+1, pro 

stejné období, pořídil v průměru za 1 832 109 Kč, což je méně o téměř třetinu požadované 

ceny ve městě Brně. Průměrné ceny bytů pro Brno – venkov jsou znázorněny v grafu 3.  

 

Graf 3: Rozdíl průměrných cen bytů 2+1 (v Kč), za poslední rok  

Zdroj: vlastní zpracování podle 
 60

  

                                                 

59
 Hypoindex vývoje. hypoindex [online]. © 2008-2015 [cit. 2015-12-2]. 

60
 Statistiky cen bytů v jednotlivých okresech České republiky. realitymorava.cz [online].©2015[cit. 2015-12-2]. 
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Z následujícího grafu 4 lze vypozorovat klesající tendenci cen bytů od roku 2008 po 

letošní rok, kdy rozdíl cen za vybrané období tvořilo skok o 30 - 40 % u bytů 1+1 a 3+1. 

Nejmenší rozdíl cen vykazují byty nejvyhledávanější, a to 2+1, kde cena od roku 2008 po rok 

2015 kolísala v průměru kolem 17 %. Na rozdíl od ostatních bytů, byt 2+1 v dnešní době 

vykazuje tržní cenu podobnou ceně před sedmi lety. 

 

Graf 4: Vývoj cen bytů pro Brno – venkov od roku 2008 až 2015 

Zdroj: vlastní zpracování podle 
 61 

Ze statistických údajů vedených na portále ČÚZK (Český úřad zeměměřický 

a katastrální) je v roce 2015 zaznamenáno celkem 1414 domů pro bydlení na celkové 

zastavěné ploše 624 193 m
2
, více uvedeno v tabulce 3. Celkový počet bytových jednotek, 

vymezených podle zákona o vlastnictví bytů a občanského zákoníku, je v evidenci města 

Šlapanic 1053 (pouze v zastoupení způsobu využitý jednotky BYT), z toho 30 rozestavěných. 

Vzhledem k demografickému složení obyvatelstva, jejich postupnému nárůstu na 

území města Šlapanic, strategickou polohu, dostatečnou plochou k výstavbě bytových domů, 

poptávce po dostupném bydlení, nabídkou kulturního vyžití i odpovídající občanskou 

vybaveností je území Šlapanic velmi atraktivní a vyhledávanou lokalitou investorů.  

                                                 

61
 Statistiky cen bytů v jednotlivých okresech České republiky. realitymorava.cz [online]. © 2005-2015 [cit. 

2015-12-2]. 
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Tabulka 3: Katastrální území Šlapanice u Brna – statistické údaje  

Pozemky Plocha v m
2
 Budovy Počet v ks 

Orná půda 8 990 853,00  

Vinice 16 315,00 

Zahrada 604 255,00 

Ovocný sad 21 128,00 

Travní pozemky 95 416,00 

Lesní pozemky 61 200,00 

Vodní plochy 130 701,00 

Zastavěná plocha 630 100,00* 

Ostatní plocha 2 347 130,00 Zastavěná plocha vyjádřená v ks:   (počet objektů) 

Plocha celkem 12 897 098,00 Bytové domy 47 

Pozn.: Zastavěná plocha obsahuje plochu i pro 

společný dvůr a zbořeniště 

Rodinné domy 238 

Rozestavěno 23 

Ostatní objekty 1106 

Celkem domů pro bydlení 1414 

Zdroj: vlastní zpracování podle ČUZK 
62

 

5.3 Projekt Brněnská Pole - Předinvestiční fáze 

V následujících odstavcích je po krocích popsán postup vytipovaného developera 

(Brněnská pole Invest, s.r.o.) a jeho jednotlivé kroky vedoucí od hlavní myšlenky ke 

konečnému zpracování dokumentů v předinvestiční fázi s překlenutím do fáze realizační. Text 

je nejen příkladnou ukázkou postupu developera, Brněnská pole Invest, s.r.o., v konkrétním 

případě, ale rovněž zprostředkovává srovnání teoretických myšlenek (kapitola 2.2.1 

developerský proces) se skutečností (postup z praxe, text psaný kurzívou 
63

).  

Následující text je zpracován do jednotlivých kroků developera v přípravné fázi 

developerského procesu. Kroky popisují nejčasnější postup menších developerských 

společností plynoucí z jejich dlouholeté zkušenosti. Pod každým uvedeným krokem, 

představující skupinu procesů, je poznamenán postup, kterým se ubíral vybraný projekt 

„Brněnská Pole“. 

                                                 

62
 k.ú.: 762792 - Šlapanice u Brna - podrobné informace. ČÚZK Státní správa zeměměřičství a katastru [online]. 

© 2013 [cit. 2015-12-2]. 

63
 Poznámka autora: Kurzívou psaný text souvisí s nejčastějším postupem developerů, vyplývající z praktické 

zkušenosti ve vybrané podnikatelské sféře. 
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První krok developera je vytipování investičních příležitostí.  

Prostřednictvím tzv. „tipařů“ neboli kontaktních osob si developer vyhledává vhodné 

investiční příležitosti. Investičními příležitostmi pro developera jsou myšleny uvažované 

záměry plánovaných projektů investorů, které čekají na vhodný okamžik realizace. Další 

vhodné způsoby ve vyhledání investičních příležitostí, mimo vlastních prostředků, je: využití 

tisku (např. realitní periodika), internetu (realitní servery), osobní jednání s budoucími 

investory nebo s pověřenými osobami jednat za konkrétní územní celky a obce, apod. 

V případě projektu „Brněnská Pole“ se jednalo o vyskytnutí možnosti výhodné koupě 

zemědělsky využívaných pozemků na okraji rozvíjejícího se města Šlapanice u Brna. Než 

společnost investovala peníze do pozemků, bylo nutné zjistit si veškerá fakta o pozemcích, 

jako je: platný územní plán pro možnou výstavbu, vyskytující se práva k pozemkům, 

poměrové podmínky oblasti a požadavky města a majitelů pozemků (součástí kroku druhého). 

 

Druhým krokem, po zjištění investičních příležitostí, je prověření těchto tipů. 

V rámci prověřování se developer snaží zjistit veškeré okolnosti uvažovaných záměrů, 

které by mohli mít pozitivní, ale především negativní vliv na rozhodnutí o výběru konkrétního 

projektu. Zásadním hlediskem, u vytipovaného záměru výstavby bytových domů na „zelené 

louce“, byla lokalita. Lokalita hraje důležitou roli, zejména ve vztahu k dopravní dostupnosti 

do blízkého města Brna (MHD, železnice, dálnice, letiště aj.). Neméně důležitou součástí 

lokality je i občanská vybavenost, kterou tvoří: zdravotnická zařízení, školská zařízení, 

kultura, sportovní vyžití a dostupnost dalších služeb, které by budoucí uživatelé upřednostnili 

mít v blízkosti svého budoucího bydliště. Jako protiklad kladných atributů lokality - občanské 

vybavenosti, která je přínosem pro budoucí uživatele, je výskyt průmyslových zón 

a „rušivých“ oblastí, vytvářející negativní stránku území. Z hlediska technického se zkoumají 

např. zástavní práva, břemena, ale také existence a kapacita dopravní a technické 

infrastruktury a podobné. Ve spojitosti se zástavními právy a břemeny pozemku se zkoumá 

územní plán vybrané lokality, především k jakému účelu jsou pozemky určeny a zda existují 

nějaké regulativy výstavby. Co zejména zajímá developera nejvíce je posouzení projektu 

z hlediska objemů, tzn. zjistit odhady nákladů na výstavbu a výnosů vyplývající z tržní ceny 

budoucího produktu (v konkrétním případě prodejem bytových jednotek, případně 

kancelářských prostor). Na takto odhadnuté objemy nákladů a výnosů si developer zjistí 

potřebu vlastních finančních zdrojů uvažované investice. Dalším podstatným hlediskem je 

sledování konkurence v blízkém okolí. Co buduje, co má v plánu budovat, zda bude ze strany 
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konkurence hrozit riziko snížení atraktivity, poptávky budoucích klientů a podobně. Na 

základě vyhodnocení vyjmenovaných bodů se investor / developer rozhodne o realizaci 

uvažovaného projektu. V tomto kroku se rozhoduje, zda dojde k uzavření smlouvy k nákupu 

pozemku (budovy). 

V návaznosti na konkrétní případ, si developer zjistil vlastními prostředky, 

a z dostupných informačních zdrojů, poměrové podmínky uvažované lokality (rozebráno 

v předešlé kapitole 5.2). Vzhledem k výše popsaným skutečnostem (v kapitole 5.2), byla 

shledána lokalita města Šlapanice a jeho okolí za investičně vhodnou pro uvažovanou 

variantu vybudovat bytový komplex na „zelené louce“.  

Developerský záměr vycházel především z tehdy platného územního plánu města 

Šlapanice, kde bylo území navržené jako „plochy čistého bydlení v bytových domech – 

zkratka BBC“ (oranžovou barvou zvýrazněné pole na obrázku 8 - urbanistické řešení z roku 

2007). Z územního plánu města většinou lze najít index podlažní plochy (podlažní plocha dále 

jako „PP“) vyjadřující intenzitu využití území. Je definovaný jako poměr hrubé podlažní 

plochy (m
2
) k celkové výměře parcely a vyjadřuje tak intenzitu využití vytipované parcely. 

Vedoucí odboru výstavby pro město Šlapanice sdělila, že index podlažní plochy není pro 

územní města Šlapanice stanoven. Pro území města Šlapanice je pro bytové domy striktní 

požadavek na max. 4NP až 5NP + podkroví, povolená sedlová střecha. 

Obvyklý výpočet intenzity využití vybraného pozemku: 

Výměra pozemku (m
2
) x index PP = hrubá podlahová plocha (m

2
) pro stavbu. 

Z hrubé podlažní plochy tvoří přibližně 20 % svislé konstrukce, které nám po odečtení určí 

čistou PP, tedy plochu pro bydlení, společné prostory a také započítanou zeleň z územního 

plánu. Čistou podlažní plochu rozdělíme dle územního plánu do maximálně povolených 

nadzemních ploch a získáme tak možnou zastavěnou plochu jednoho podlaží. 

Z představy developera o typu budoucích bytových domů byl zpracován předběžný 

rozpočet stavby (staveb), který zároveň sloužil jako podklad pro ekonomické rozhodnutí 

budoucího financování celého projektu. Rozpočet vychází ze zjištěných objemových 

ukazatelů stavby a s použitím technicko-hospodářských ukazatelů (neboli tzv. THU). V této 

době byla konkurence v okolí vybraného území vcelku přijatelná a nabízená příležitost 

výstavby bytových domů tak byla pro developera výhodná. Největší konkurentem byl 

developer s bytovými domy v nedaleké Slatině.  
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Obrázek 8: Urbanistické řešení části Brněnská Pole, města Šlapanice z roku 2007, zdroj: 
64

 

Následující krok, po sepsání smlouvy o smlouvě budoucí k pozemku. 

Sepsáním kupní smlouvy k pozemku se developerský proces dostává do fáze 

inženýrské, kdy se provádí podrobnější průzkumy cenové hladiny v blízkém i širokém okolí 

(zejména u konkurenčních nemovitostí), výběr projektanta a zpracování potřebných studií. 

Pokud nemá developer vlastního projektanta, pak se výběr provádí buď na základě 

výběrového řízení anebo výběrem podle předchozích zkušeností. Z hlediska financí se 

zpřesňují ekonomické hodnoty (náklady, výnosy) a zjišťují se finanční možnosti developera 

z pohledu „ufinancování“ projektu vlastními zdroji a ochotou (potřebou) dofinancování 

zdroji cizími. Pro toto stádium se provede prognóza možných prodejů a finanční studie 

poukazující návratnost finančních zdrojů. U rozsáhlejších projektů se ve většině případů 

uvažuje s dofinancováním projektu bankovním úvěrem. S tím souvisí i jednání s bankami 

o finančních možnostech a požadavcích na: cenu poskytnutých peněz, podmínek pro uvolnění 

finančních zdrojů, kritéria získání úvěru vhledem k vlastnímu podílu, požadavky na uzavření 

budoucích kupních smluv – předprodejů, ručení apod.  

Mezitím si developer již zajišťuje dodavatele stavebních prací, pokud sám neprovozuje 

stavební činnost, a uzavírá s vybranou stavební firmou Smlouvu o dílo. Výběr projekční 

kanceláře a generálního dodavatele stavby se provádí na základě výběrového řízení, 

doporučení nebo z předešlých zkušeností. 

                                                 

64
 Podkladem je Urbanistického řešení území, Územní plán Šlapanice.  Šlapanice oficiální stránky [online]. © 

2011  [cit. 2015-12-2].   
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Brněnská pole Invest, s.r.o. je menší společnost bez vlastního projekčního oddělení. 

Autorem projektu je firma AD plan & design, s.r.o., se sídlem v  Brně - Žabovřesky, na ulici 

Dunajevského 1134/44, PSČ 616 00, IČO: 292 64 910. Projekční kancelář byla vybrána na 

základě výběrového řízení a vhodných referencí.  

Jelikož se jedná o rozsáhlý projekt, nebylo by ve schopnosti developera finančně 

utáhnout celý projekt z vlastních prostředků. Z rozhodnutí developera se projekt rozdělil do 

několika menších etap po dvou až třech bytových domech, které budou financovány 

bankovním úvěrem, a to pro každou etapu zvlášť. Banka vyžaduje většinou 30 % 

disponibilních vlastních zdrojů a zbytek financí je propůjčen na úvěrový účet. V případě 

projektu Brněnská Pole zajišťuje finanční krytí celého projektu Česká spořitelna, a.s., která 

nabídla investorovi bezkonkurenční nabídku, neboť je developer jejím dlouholetým klientem 

s dobrou platební morálkou. Orientačně je financování jednotlivých etap projektu naznačeno 

v tabulce níže. Generálním dodavatelem stavby je firma ZIPP Brno s.r.o., vybraná na základě 

předchozích zkušeností a spolupráce s realizující společností. 

 

Následující kroky příhodně lze nazvat „kroky rozhodujícími“.   

V tomto stádium developerského procesu dochází ze strany investora k výběru 

bankovní instituce k zajištění financování vybraného projektu, případně zajištění jiného 

finančního účastníka (na základě dotační žádosti, uzavření spoluúčasti se soukromníkem aj.). 

Developer si zvolí vlastní dozor na stavbě a ostatní subjekty jako je například koordinátor 

BOZP (zkratka pro „bezpečnost a ochranu zdraví při práci“), hlavní manažer projektu apod. 

V neposlední řadě investor vyřizuje vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení 

a dalších koncesí pro pokračování dalších fází developerského procesu. 

Jak již bylo řečeno v předešlém odstavci, byl pro projekt „Brněnská Pole“ zajištěn 

bankovní úvěr od České spořitelny, a.s. Z hlediska povahy pozemku, zapsaného v katastru 

nemovitostí jako orná půdu, museli proběhnout procesy týkající se změny jeho budoucího 

využití pro povolení k výstavbě. V první řadě developer před vybudováním inženýrských sítí 

(také jako „IS“) musel zažádat o územní rozhodnutí a poté mohl „zasíťovat“ pozemky. Po 

vybudování inženýrských sítí si musel vlastník pozemku, Brněnská pole Invest, s.r.o., zažádat 

o vynětí pozemku (pozemků) ze zemědělského půdního fondu (ZPF) a poté zažádat o stavební 

povolení na základě předložené projektové dokumentace v požadovaném stupni vypracování. 
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5.4 Brněnská Pole - Projekt 

Bytový komplex „Brněnská Pole“ se postupně buduje na zemědělsky využívaných 

polích, v blízkosti stávajících bytových domů vystavěných podél hlavní ulice Brněnská 

a postranní ulice Jungmannova ve městě Šlapanice u Brna. Z hlediska rozsáhlosti 

developerského záměru, vystavit přes 30 stavebních objektů, z toho 26 bytových domů o 4 (5) 

podlažích, je případné realizovat jednotlivé objekty po blocích, tzv. etapách. Celková 

výstavba v jedné etapě by objemově, časově ani finančně jinak nebylo možné zvládnout.  

Aktuálně jsou stavební práce zahájené na etapě č. 6, která zahrnuje dva bytové objekty 

č. 206 a 207. Pro účely případové studie byl vybrán stavební objekt č. 205 (204), který se 

nacházel v etapě č. 4 pro rok zahájení výstavby 2011 (viz příloha č. 3 – Celková situace 

projektu „Brněnská Pole“). Bytový dům 205, respektive 204-205, je totožný s domy 206-207, 

které jsou nyní realizovány. Bytový dům 204-205 byl vybrán z důvodu dokončení 

(kolaudace) a tím získání projektové dokumentace a souhlasu developera s jejich použití pro 

diplomovou práci.  

Pro znázornění výstavby developerského projektu, jsou zde přiloženy ořezy ze 

satelitních snímků z roku 2006 a 2011 (na obrázku 9 je vidět developerem vytipovaná lokalita 

před výstavbou (z roku 2006) a v průběhu výstavby (po roce 2011). Na satelitní fotografii 

z roku 2011 je možnost vidět začínající výstavbu 4.etepy, kdy se budoval vybraný stavební 

objekt 205 (SO 204-205). 

   

          Obrázek 9: Brněnská Pole v roce 2006       Brněnská Pole v roce 2011, zdroj: 
65

 

                                                 

65
 Šlapanice. mapy.cz [online]. 2015 [cit. 2015-20-1]. 

* Poznámka autora: Na výslovné přání developera Brněnská pole Invest, s.r.o., není součástí této práce 

projektová dokumentace předmětného stavebního objektu 204-205. Developer si nepřeje jeho uveřejnění, 

ačkoliv byl autorovi práce umožněn přístup k dané dokumentaci pro potřeby této práce. 
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5.4.1 Brněnská Pole – pozemek  

Stavební objekt 205-204, s číslem popisným 153 a 154, se nachází na pozemku 

parcelní číslo 2804/173, evidovaného v katastrálním území Šlapanice u Brna [762792], viz 

obrázek 10. Pozemek je zapsaný na listu vlastnictví č. 5114 s vlastnickými právy podle podílů 

vlastníků. 

Pozemek p.č. 2804/173, s výměrou 819 m
2
, je veden v katastru nemovitostí jako 

zastavěná plocha a nádvoří. Okolní pozemky jsou v evidenci doposud vedeny jako orná půda, 

ačkoliv jsou všechny pozemky „zasíťované“.  

Rozpor uvedení pozemku v Katastru nemovitostí a skutečným využitím pozemku: 

Vlastník pozemků (developer) odkládá zápis změny druhu pozemku, kde důvodem 

odkladu jsou neshody s městským úřadem, kterému chtěl developer darem převést 

vybudované příjezdové komunikace a další veřejná prostranství zbudovaná při 

výstavbě bytového komplexu před jeho celkovým dokončením. To ovšem obec odmítá, 

a s odvoláním na uzavřenou Plánovací smlouvu převezme tyto plochy od investora až po 

dokončení celkového projektu „Brněnská Pole“.  

Jelikož si developer výslovně nežádal uvést cenu pozemků, bude pro tuto studii cena 

pozemku odhadnuta. Odhad je proveden základní metodou stanovení ceny obvyklé (též tržní), 

a to metodou přímého porovnání, která se nejvíce blíží ceně obchodní – realizované. 

 

Obrázek 10: Stavební pozemek č. 2804/173 (SO 204-205), zdroj: 
66
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 Pozemek 2804/173. ČÚZK Státní správa zeměměřičství a katastru [online]. © 2004-2015 [cit. 2015-12-3]. 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=8bev5kS0T8H_DYQtrkJkgpUCJuOkSb8P-vRFT1oYgqEqB5nIDLwn7fvChAOPfAg-RNiM1P6AtjwO6F5WA--IDstaq8DayQ5dmjbixsJZQWTVYIlAUbIGuQ==
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Databáze nemovitostí porovnávaná s oceňovanou nemovitostí je uvedena v tabulce 5. 

Do databáze bylo vybráno 12 obdobných pozemků z různě inzerovaných realitních 

společností. Společným rysem je: stavební pozemek, zóna pro bydlení, jih až jiho-východ od 

Brna, vzdálenost k hranici města Brna do 15 km vzdušnou čarou, na pozemku by se neměli 

vyskytovat stavby, poloha pozemku na kraji obce, inženýrské sítě poblíž pozemku. 

Tržní cena vybraného pozemku byla stanovena přímou porovnávací metodou 

oceňování, jež vychází z aktuálně inzerovaných prodejů stavebních pozemků. Jedná se o 

odhad ceny, skutečně dosažená cena se od uvedené ceny může výrazně lišit. Na základě 

dosažených znalostí byl proveden odhad tržní ceny oceňovaného pozemku, a to ve výši 

2 200,00Kč/m
2
. Cena pozemku p.č. 2804/173 je odhadnuta na 1 801 800,00Kč. 

Tabulka 4: Grubbsův test 
67

  

Poř.č. 
Cena z 

databáze 
  

Kritické hodnoty T1α = Tnα pro Grubbsův 

test 
  Číselné charakteristiky 

1 3 562   Sloupec 1 2 3 4   Průměr 2 379,69 

2 1 900   n 
Tα 

[0,85] 

Ta  

[0.90] 

Ta  

[0.95] 

Ta  

[0.99] 
  

Výběrová směrodatná 

odchylka 
896,24 

3 4 304   3 1,150 1.405 1.412 1.414   Xmin 1 400,00 

4 1 650   4 1,469 1.645 1.690 1.723   Xmax 4 304,30 

5 2 200   5 1,673 1.790 1.868 1.955   Tmin 1,0931 

6 1 700   6 1,822 1.893 1.995 2.129   Tmax 2,1474 

7 1 900   7 1,938 1.974 2.093 2.265   Počet prvků n 12 

8 2 000   8 2,031 2.040 2.172 2.374         

9 2 700   9 2,109 2.097 2.237 2.464           

10 1 940   10 2,177 2.146 2.293 2.540   Testová kritéria 

11 3 300   11 
2,235 2.189 2.343 2.606 

  
Vybraná hladina významnosti 

[sloupec] 
1 

12 1 400   12 
2,287 2.228 2.386 2.663 

  
1. posouzení: 

Tmin, 

Tmax Tαn  
Podmínka 

13 -   13 
2,331 2.264 2.425 2.713 

  
Platí 

Tmin≤Tαn  1,0931 2.228 platí 

14 -   14 
2,371 2.296 2.461 2.759 

  
Platí 

Tmax≤Tan  2,1474 2.228 platí 

15 -   15 2,408 2.326 2.493 2.800           

                  Závěr: H0 se nezamítá. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Závěr Grubbsova testu pro vyloučení extrémních hodnot:  

Nulovou hypotézu nezamítáme, není nutné vyloučit položky z databáze, které by se 

extrémně lišily od ostatních hodnot souboru. 
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 Poznámka autora: Grubbsův test se používá pro vyloučení extrémních hodnot ze souboru použitých dat. 
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Tabulka 5: Databáze pozemků 

ČÍSLO POPIS CENA 

1 Šlapanice – Seifertova 

Nabízíme prodej stavebního pozemku včetně vybudované základové desky – 

stavebního povolení a projektu v obci Šlapanice. Pozemek má výměru 876 m
2
. 

Cena pozemku zahrnuje již vybudovanou základní desku a projekt RD 6+kk. 

Projekt se dá měnit, případně na pozemku postavit jiný dům. Zřízena plynová 

přípojka. Realizována je základová deska 226 m2 s rozvody ZTI a zemněním. 

 

3 562 Kč/m
2 

 

 

 

 

3 120 312,00 Kč 

Druh pozemku: stavební – bydlení Č. Zakázky: realitymorava 78654 

Plocha parcely: 876 m
2
 Zprostředkovatel: www.realitymorava.cz 

Vzdálenost od Brna: 3 km Poslední změna: 11.3.2015 9:59 

2 Šlapanice  – část Bedřichovice 

Prodej stavebního pozemku v Bedřichovicích, s potokem a studnou na pozemku, 

IS na hranici pozemku. Pozemek určený ke stavbě RD v k.ú. Bedřichovice. 

Pozemek se nachází ve středu obce v proluce mezi rodinnými domy. Všechny IS 

jsou na hranici pozemku. Přístup na pozemek je po asfaltové silnici. 

 

1 900 Kč/m
2
 

 

 

 

2 796 800 Kč 

Druh pozemku: stavební – bydlení Č. zakázky: 34429 next reality 

Plocha parcely: 1472 m
2
 Zprostředkovatel:www.nextreality.cz 

Vzdálenost od Brna: 3 km Poslední změna: Neuvedeno 

3 Šlapanice 

Exkluzivní na jih orientovaný stavební pozemek pro rodinný dům v dosahu mhd, 

7 minut autem do centra Brna. Nová místní komunikace s osvětlením a všechny 

sítě jsou na pozemku. Pozemek má plochu 999 m
2
 a nachází se ve Šlapanicích. K 

dispozici je projekt 3-bytového RD, jeho využití není podmínkou. 

 

4 304 Kč/m
2
 

 

 

 

4 300 000 Kč 

Druh pozemku: stavební – bydlení Č.zakázky: dbp8036877 

Plocha parcely: 999 m
2
 Zprostředkovatel:www.dorealit.cz  

Vzdálenost od Brna: 3 Km Poslední změna: 17.11.2014 

4 Bedřichovice 

Nabízíme stavební pozemky umístěné v platném územním plánu v návrhové 

ploše pro výstavbu rodinných domů. Pozemky jsou nabízeny od výměry 5.000 

m2. Pozemky jsou převážně rovinaté, v blízkosti IS (plyn, elektřina, voda).  

 

1 650 Kč/m
2
 

 

 

 

41 250 000 Kč 

Druh pozemku: stavební – bydlení Č. zakázky: eurobydlenipoz03953 

Plocha parcely: 25000 m
2
 Zprostředkovatel: www.eurobydleni.cz 

Vzdálenost od Brna: 2,5 km Poslední změna: 23.03.2015 
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5 Moravany – Nová Ves 

Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme k prodeji parcelu v části k. ú. 

Moravany u Brna - Nová Ves. Jedná se o pozemek určený ke smíšené zástavbě 

bytové a občanské vybavenosti, jižně situovaný. Veškeré sítě na hranici parcely.  

 

2 200 Kč/m
2
 

 

 

 

21 782 200 Kč 

Druh pozemku: stavební – bydlení Č. Zakázky: idnesn60915 

Plocha parcely: 9901 m
2
 Zprostředkovatel:www.reality.idnes.cz 

Vzdálenost od Brna: 2 km Poslední změna: 27.03.2015 

6 Moravany U Brna 

Nabízíme k prodeji pozemek v Moravanech u Brna o výměře 1.877 m
2
. Je 

přístupný po obecní cestě a je na hranici územního plánu. IS jsou ve vzdálenosti 

50 m od hranice pozemku ve vlastnictví majitele pozemku (plyn na hranici poz.). 

 

1 700 Kč/m
2
 

 

 

 

3 190 900 Kč 

Druh pozemku: stavební – bydlení Č.zakázky: idnes-62544 

Plocha parcely: 1877 m
2
 Zprostředkovatel: www.reality.idnes.cz 

Vzdálenost od Brna: 2 km Poslední změna: 24.03.2015 

7 Měnín 

Nabízíme ke koupi stavební pozemek na okraji obce Měnín. Rovinatý pozemek 

obdélníkového tvaru (1219mx146m), je určený k výstavbě RD s připravenou 

projektovou dokumentací. K pozemku vede nová příjezdová asfaltová 

komunikace. IS: elektřina, plyn, vodovod, kanalizace na hranici pozemku. 

 

1 900 Kč/m
2
 

 

 

 

4 180 000 Kč 

Druh pozemku: stavební – bydlení Č.zakázky: idnes-cr-n-0129-15 

Plocha parcely: 2200 m
2
 Zprostředkovatel: www.reality.idnes.cz 

Vzdálenost od Brna: 10 km Poslední změna: 27.03.2015 

8 
Telnice 

Nabízíme k prodeji pozemek o velikosti 780 m² v obci Telnice. Jedná se o 

pozemek s uliční šíří 17 m x 45 m, na který jsou přivedeny veškeré IS. Je určen k 

výstavbě RD. Vyřízeno stavební povolení s projektem na RD. Velikosti pozemku 

je možné zvětšit až na 2350 m
2
. Jedná se totiž o 3 pozemky za sebou. 

 

2 000 Kč/m
2
 

 

 

 

 

1 560 000 Kč 

Druh pozemku: stavební – bydlení Č. Zakázky: 63240 

Plocha parcely: 780 m
2
 Zprostředkovatel: www.realityiq.cz 

Vzdálenost od Brna: 8 km Poslední změna: 06.02.2015 
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9 Podolí 

Nabízíme prodej pozemku v žádané lokalitě v obci Podolí u Brna. Pozemek je o 

velikosti 1000m
2
 se šířkou 20m. Všechny jsou sítě dostupné na hranici pozemku. 

Realizace stavby je na stavebním úřadě odsouhlasena, koresponduje s aktuálním 

územním plánem, jsou dodrženy všechna zákonná ochranná pásma, atd. Lokalita 

Podolí splňuje nadstandardní podmínky pro bydlení v úžasné lokalitě se skvělou 

občanskou vybaveností, rychlá dopravní dostupnost do brněnské metropole. 

 

2 700 Kč/m
2
 

 

 

 

 

2 700 000 Kč 

Druh pozemku: stavební – bydlení Č.zakázky: 296763 

Plocha parcely: 1000 m
2
 Zprostředkovat.: www.jiho.moravskereality.cz 

Vzdálenost od Brna: 5 km Poslední změna: 24.0522015 

10 Pozořice 

Prodej stavebního pozemku v Pozořicích, CP 979 m2, šíře 8 m. IS na hranici. Je 

možné dokoupit i vedlejší pozemek, šíře 6 m (708 m2). Výborná dostupnost do 

Brna a veškerá občanská vybavenost. 

 

1 940 Kč/m
2
 

 

 

 

 

 

1 899 260 Kč 

Druh pozemku: stavební – bydlení Č. zakázky: 421709 

Plocha parcely: 979 M
2
 Zprostředkovat.:www.jiho.moravskereality.cz 

Vzdálenost od Brna: 15 km Poslední změna: 14.02.2015 

11 Mokrá-Horákov 

Pozemek na okraji obce Horákov, na pozemku s příhodným JV sklonem. 

Pozemek o ploše 975 m
2
 má pravidelný tvar o rozměrech zhruba 33x30 m. 

Nachází se na klidném místě na jižním okraji obce. Zajištěna je zpevněná 

příjezdová cesta, veřejné osvětlení, přípojky vody, kanalizace a elektřiny. Z 

centra Brna je pozemek vzdálen jen 10 km.  

 

3 300 Kč/m
2
 

 

 

 

 

 

3 220 000 Kč 

Druh pozemku: stavební – bydlení Č. zakázky: idnes-0475 

Plocha parcely: 975 m
2
 Zprostředkovatel:www.reality.idnes.cz 

Vzdálenost od Brna: 10 km Poslední změna: 28.11.2014 

12 Rajhradice 

Pozemek o šířce cca 11,5 m je určený na výstavbu RD. Veškeré IS cca 20 metrů 

od nabízeného pozemku (elektřina, kanalizace, plynovod, vodovod). Pozemek se 

nachází v klidné části obce, kde se plánuje výstavba domů. Obec Rajhradice je 

velmi dobře dostupná z Brna (nachází se 5 km od jižní části Brna). 

 

1 400 Kč/m
2
 

 

 

 

 

1 562 400 Kč 

Druh pozemku: stavební – bydlení Č.zakázky: 23817 

Plocha parcely: 1116 m
2
 Zprostředkovatel: www.nextreality.cz 

Vzdálenost od Brna: 5km Poslední změna: Neuvedeno 

Zdroj: vlastní zpracování.
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Tabulka 6: Výpočet pozemku č. 2804/173 porovnávací metodou 

Identifikace 

Jednotková tržní cena 

(JTC) srovnávacího 

pozemku 

Koeficient 

redukce 

na pramen 

ceny 

Cena po 

redukci  
K1 K2 K3 K4 IO 

JTC  

pozemku 

  Kč / m² Kč / m² 
Vzdálenost 

od metropole 

Velikost 

pozemku 

Inženýrské 

sítě 

Nadstandartní 

vybavennost 
  Kč / m² 

Šlapanice - Seifertova 3 562 0,90 3 206 1,00 1,01 1,10 1,10 1,22 2 628 

Šlapanice - Bedřichovice 1 900 0,90 1 710 1,00 1,06 0,98 1,01 1,05 1 629 

Šlapanice 4 304 0,90 3 874 1,00 1,03 1,10 1,05 1,19 3 255 

Bedřichovice 1 650 0,90 1 485 1,01 0,70 1,00 1,00 0,71 2 092 

Moravany - Nová Ves 2 200 0,90 1 980 1,02 0,70 1,00 1,00 0,71 2 789 

Moravany u Brna 1 700 0,90 1 530 1,02 1,09 0,87 1,00 0,97 1 577 

Měnín 1 900 0,90 1 710 0,93 1,13 1,00 1,02 1,07 1 598 

Telnice 2 000 0,90 1 800 0,95 1,00 1,10 1,05 1,10 1 636 

Podolí 2 700 0,90 2 430 0,98 1,03 1,00 1,00 1,01 2 406 

Pozořice 1 940 0,90 1 746 0,88 1,02 1,00 1,00 0,90 1 940 

Mokrá-Horákov 3 300 0,90 2 970 0,93 1,02 0,97 1,04 0,96 3 094 

Rajhradice 1 400 0,90 1 260 0,98 1,04 0,85 1,00 0,87 1 448 

Průměr                Kč / m² 2 174 

Směrodatná odchylka            Kč / m²    613 

Průměr mínus směrodatná odchylka              Kč / m² 1 561 

Průměr plus směrodatná odchylka            Kč / m² 2 788 

Jednotková tržní cena               Kč / m² 2 174 

Odhadovaná cena        Kč / m² 2 200 

K1 Koeficient úpravy na vzdálenost od hranice města Brna 

K2 Koeficient úpravy na velikost (rozměr) pozemku 

K3 Koeficient úpravy na vybavenost pozemku inženýrskými síti (dále jako "IS") 

K4 
Koeficient úpravy na nadstandardní vybavenost pozemku (oplocení, zpevněné plochy, projekt/záměr apod.) budou mít vyšší 

koeficient než 1,00 

 
Koeficient redukce na pramen ceny: skutečná kupní cena: K = 1,00, u inzerce přiměřeně nižší 

OI Index odlišnosti   IO = (K1 × K2 × K3 × K4) 

Jednotková tržní cena oceňovaného pozemku se vypočte jako podíl jednotkové tržní ceny srovnávacího pozemku a indexu odlišnosti. 

  Zdroj: vlastní zpracování. 
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5.4.2 Technické a dispoziční řešení 

Projekt Brněnská Pole představují uzavřený sídlištní celek, sestávajících z bytových 

domů o 4NP až 5NP, včetně jednoho atypického víceúčelového domu. Jednotlivé bytové 

domy jsou navrženy pro 4 až 5 bytů na podlaží (tedy 16 až 25 bytů na dům) o různých 

plošných rozměrech a dispozičním řešení.  

Součástí bytových domů jsou: výtahy, nebytové prostory, sklepní boxy, ale 

i přiléhající parkovací garáže nebo místa pro parkovací stání, řešená tak, aby odpovídaly 

požadavkům pro osoby s omezenou schopností pohybu. V areálu, v centrální části, jsou 

uvažované komerční budovy k provozování drobných obchodů a služeb, eventuálně 

zdravotnické zařízení. Pro společenské využití je v těsné blízkosti areálu vystavena mateřská 

škola Zahrádka a dětská hřiště. Z projektu je patrné, že se jedná o projekt s kvalitním bytovým 

řešením sídlištního celku, a to jak z hlediska společenského využití, tak z celkového zaměření 

bydlení pro cílovou skupinu lidí, kterou tvoří společenské páry zakládající rodinu anebo 

rodiny s dětmi. 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE STAVEB 

Základy: železobetonová monolitická deska 

Svislé konstrukce: obvodové zdivo Heluz tl. 400 mm tepelněizolační, vnitřní zdivo Heluz 

tl. 250 mm akustické, příčky siporexové tl. 100 mm. 

Vodorovné konstrukce: ŽB monolitické stropy i schodiště, podhled ze sádrokartonu 

upevněném na roštu v místnostech ZTI, elektro, VZT. 

Omítky: podklad vnitřních stěn a stropů - vápenocementová štuková, vnitřní 

plochy bílé, vnější fasáda z minerální omítky a barevného nátěru. 

Zastřešení: sedlová střech, krytina a klempířské výrobky LINDAB 

Výplně otvorů: okna plastová, 5-ti komorová, bílá s trojsklem, vstupní dveře plastové 

prosklené, garážová vrata sekční na dálkové ovládání. 

Podlahy: společné prostory a terasy – keramická dlažka slitá, byty – keramická 

dlažba a laminátová podlaha, garáž – zámková dlažba. 

Ostatní: poštovní schránky, zvonková tabule, elektrický vrátný, uzamykatelné 

sklepní kóje. 

Zájmovým objektem této studie je jeden z dokončených bytových domů 4. etapy, a to 

stavební objekt 204-205. Ve studii bude brán v úvahu objekt 205 pro lepší orientaci, jelikož se 

jedná o bytový dům stejného technického a dispozičního řešení jako je dům 204, pouze 

zrcadlově převrácený. Bytový dům 205 byl v době psaní této práce objektem s dohledatelným 
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ceníkem a vizualizacemi na developerské stránce. Jedná se o čtyř-podlažní dům (4NP) 

s počtem 20-ti bytů o velikosti 1+kk, 2+kk a 3+kk (41,2 m
2
 až 105,2 m

2
). Dispoziční řešení 

a proporce budovy 205 jsou uvedeny v následující tabulce 7. 

Tabulka 7: Bytový dům SO 205 

NP Byt Dispozice 
Podlahová 

plocha v m
2 

Celková 

plocha v m
2
 Místnosti + přidružené prostory 

1NP 

A 3+kk 75,9 105,2 

Předsíň, komora, wc, koupelna (vana), 

pokoj1, pokoj 2, obytná kuchyň + 

terasa, sklep, garážové stání 

B 1+kk 32,4 56,1 

Předsíň, wc s koupelnu (sprchový 

kout), obytná kuchyň + terasa, sklep, 

venkovní stání 

C 1+kk 32,4 55,6 

Předsíň, wc s koupelnu (sprchový 

kout), obytná kuchyň + terasa, sklep, 

venkovní stání 

D 2+kk 48,4 73,5 

Předsíň, wc s koupelnu (vana), pokoj1, 

obytná kuchyň + terasa, sklep, 

garážové stání 

E 2+kk 40,1 47,8 

Předsíň, wc s koupelnu (sprchový 

kout), pokoj1, obytná kuchyň + terasa, 

sklep, garážové stání 

2NP 

A 3+kk 75,9 86,4 

Předsíň, komora, wc, koupelna (vana), 

pokoj1, pokoj 2, obytná kuchyň + 

lodžie, sklep, garážové stání 

B 1+kk 32,4 41,2 

Předsíň, wc s koupelnu (sprchový 

kout), obytná kuchyň + lodžie, sklep, 

venkovní stání 

C 1+kk 32,4 41,2 

Předsíň, wc s koupelnu (sprchový 

kout), obytná kuchyň + lodžie, sklep, 

venkovní stání 

D 2+kk 48,4 55,8 

Předsíň, wc s koupelnu (vana), pokoj1, 

obytná kuchyň + lodžie, sklep, 

garážové stání 

E 2+kk 40,1 47,9 

Předsíň, wc s koupelnu (vana), pokoj1, 

obytná kuchyň + lodžie, sklep, 

garážové stání 

3NP 

A 3+kk 75,9 84,4 

Předsíň, komora, wc, koupelna (vana), 

pokoj1, pokoj 2, obytná kuchyň + 

lodžie, sklep, garážové stání 

B 1+kk 32,4 41,3 

Předsíň, wc s koupelnu (sprchový 

kout), obytná kuchyň + lodžie, sklep, 

venkovní stání 

C 1+kk 32,4 41,3 

Předsíň, wc s koupelnu (sprchový 

kout), obytná kuchyň + lodžie, sklep, 

venkovní stání 

D 2+kk 48,4 55,9 

Předsíň, wc s koupelnu (vana), pokoj1, 

obytná kuchyň + lodžie, sklep, 

garážové stání 

E 2+kk 40,1 48,0 

Předsíň, wc s koupelnu (vana), pokoj1, 

obytná kuchyň + lodžie, sklep, 

garážové stání 
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4NP 

A 3+kk 75,9 86,6 

Předsíň, komora, wc, koupelna (vana), 

pokoj1, pokoj 2, obytná kuchyň + 

lodžie, sklep, garážové stání 

B 1+kk 32,4 41,3 

Předsíň, wc s koupelnu (sprchový 

kout), obytná kuchyň + lodžie, sklep, 

venkovní stání 

C 1+kk 32,4 41,3 

Předsíň, wc s koupelnu (sprchový 

kout), obytná kuchyň + lodžie, sklep, 

venkovní stání 

D 2+kk 48,4 55,9 

Předsíň, wc s koupelnu (vana), pokoj1, 

obytná kuchyň + lodžie, sklep, 

garážové stání 

E 2+kk 40,1 48,0 

Předsíň, wc s koupelnu (sprchový 

kout), pokoj1, obytná kuchyň + lodžie, 

sklep, garážové stání 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Poznámka k tabulce: Venkovní a garážové stání není v ceně. Vyjma 1NP náleží k jednotlivým 

bytům lodžie. V celkové ploše jsou započítány přidělené sklepní kóje a lodžie/terasy. Rozdíly 

ve velikosti dispozičně stejných bytů tvoří odlišné velikosti přidělených sklepů a lodžií/teras. 

Tabulka 8: Výměry bytových jednotek SO 205 
68

 

Dispozice Byt byt 1NP 2NP 3NP 4NP 

m² sklep/terasa v m²   sklep/lodžie v m² sklep/lodžie v m² sklep/lodžie v m² 

3+kk A 75,9 2,1/27,2 2,0/8,5 -/8,5 2,2/8,5 

1+kk B 32,4 2,1/21,6 2,1/6,7 2,2/6,7 2,2/6,7 

1+kk C 32,4 2,1/21,1 2,1/6,7 2,2/6,7 2,2/6,7 

2+kk D 48,4 2,1/17,7/5,3 2,1/5,3 2,2/5,3 2,2/5,3 

2+kk E 40,1 2,0/5,7 2,1/5,7 2,2/5,7 2,2/5,7 

Zdroj: vlastní zpracování. 

  

Obrázek 11: Půdorys 1NP a 2NP bytového domu SO 205, zdroj: vlastní zpracování. 

                                                 

68
 Poznámka autora: Údaje v tabulce byly převzaty ze stránky developera, dostupný z: www.brnenskapole.cz  

http://www.brnenskapole.cz/
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5.4.3 Cena bytové jednotky  

Na webových stránkách developera, vytvořených za účelem propagace projektu 

Brněnská Pole, jsou pro veřejnost dostupné ceníky bytových jednotek dokončených bytových 

domů nebo objektů rozestavěných pro možné „předplatitele“. Z těchto stránek byly vytvořeny 

následující tabulky, tabulka 9 - 12. Ceny uvedené v tabulce zahrnují již zisk z prodeje a jsou 

uvedeny včetně 15% DPH. V ceně bytu je započítána lodžie (terasa v 1NP) a sklep. 

Tabulka 9: Cenová nabídky bytů bytového domu SO 205 vč. DPH 

Dispozice m² 1NP 2NP 3NP 4NP 

3+kk 75,9       3 269 000,00           3 038 000,00           3 068 000,00           3 163 000,00     

1+kk 32,4       1 486 000,00           1 388 000,00           1 402 000,00           1 402 000,00     

1+kk 32,4       1 483 000,00           1 388 000,00           1 402 000,00           1 402 000,00     

2+kk 48,4       2 131 000,00           2 040 000,00           2 061 000,00           2 061 000,00     

2+kk 40,1       1 716 000,00           1 700 000,00           1 717 000,00           1 717 000,00     

Zdroj: vlastní zpracování. 

Prodejní cena bytových jednotek je developerem stanovena na základě průzkumu 

nabídky bytů ve vybrané lokalitě a jejím okolím. Jedná se zejména o konkurenční stavby 

(novostavby bytových domů) v jeho okolí, jako jsou bytové domy v blízké Slatině s cenou za 

m
2
 v rozmezí od 32 000Kč/m

2
 do 40 000Kč/m

2 
(vč. DPH). Jedním z dalších možných zdrojů 

informací o ceně bytů je cenová mapa vytvořená Asociací realitních kanceláří (ARK ČR), 

která vypovídá o skutečně realizovaných cenách nemovitostí. Model cenové mapy znázorňuje 

cenu za m
2
 a cenové rozdíly odlišené barevnou škálou. Pro danou lokalitu, město Šlapanice, je 

cena prodejních bytů v rozmezí od 40 000Kč/m
2
 do 75 000Kč/m

2
. V okruhu místa výstavby 

bytových domů projektu Brněnská Pole se cena nového bytu pohybuje okolo 50 000Kč/m
2
.  

Základní cena bytové jednotky (Kč/m
2
) stanovená developerem vychází ze sumy 

nákladů na pozemek (NP), projekt (NPD), odhad ceny stavebního objektu (NSO) + max. 30 % 

marže, celkově podělená podlahovou plochou domu (PP). Banka má vlastní výpočet na 

minimálně požadovanou prodejní cenu bytové jednotky (Kč/m
2
), skládající se z investičních 

nákladů (IN), ceny za parkovacího stání (p.s.), zastavěnou plochu podlaží (ZP) a zastavěnou 

plochu teras a lodžií (ZPT/L). 

Výpočet minimální ceny bytové jednotky v Kč/m
2
: 

Výpočet podle developera: 
PP

NNN SOPDP 3,1*)( 
≈ 27 720 Kč/m

2
 

Výpočet podle banky: 
)3,0(

)..(

/

..

LT

sp

ZPZP

cspIN




 ≈ 21 750 Kč/m

2
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Průměrná cena bytové jednotky, pro vybraný bytový dům SO 204-205, vychází 

přibližně na 28 800Kč/m
2
 bez DPH (34 000Kč/m

2 
vč. DPH). Průměrné cena bytových 

jednotek v bytovém domě 204-205 je pod hranicí uváděného průměru z cenové mapy (pod 

40 000Kč/m
2
) a nad minimální hranicí průměrné ceny vyplývající z požadavků banky. 

Průměrné ceny jsou znázorněny v následující tabulce, tabulka 10. Cena je vzhledem k okolní 

výstavbě konkurenčně schopná a nastavena pro budoucí klientelu jako cenově výhodná díky 

poměrně nízko nasazeným cenám pro novostavby.  

Tabulka 10: Cena bytové jednotky SO 205 v Kč/m
2 

vč. DPH 

Dispozice typ 1NP 2NP 3NP 4NP 

3+kk A 31 074,14 35 162,04 36 350,71 36 524,25 

1+kk B 26 488,41 33 689,32 34 029,13 34 029,13 

1+kk C 26 672,66 33 689,32 34 029,13 34 029,13 

2+kk D 28 993,20 36 559,14 36 869,41 36 869,41 

2+kk E 35 899,58 35 490,61 35 770,83 35 770,83 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Developer nabízí tři druhy koupě bytu, a to do osobního vlastnictví vlastními zdroji 

nebo úvěrem a družstevní bydlení placené v podobě nájmů. Každý ze způsobů má svůj vlastní 

platební harmonogram, který se může upravit klientovi na míru.  

Standardní platební podmínky při osobním vlastnictví – vlastní zdroje 

1. platba  rezervační poplatek   10 % z ceny nemovitosti 

2. platba  zapsání BJ do KN   35 % z ceny nemovitosti 

   Dokončení hrubé stavby a splaceno 45 % včetně DPH 

3. platba  dokončovací práce   50 % z ceny nemovitosti 

Poslední platba kolaudace    5 % z ceny nemovitosti 

Před podpisem kupní smlouvy splaceno   100 % včetně DPH 

Financování s využitím hypotečního úvěru, stavebního spoření popř. kombinaci 

produktů je platební harmonogram nastavený obdobně jako koupě pouze z vlastních zdrojů. 

Standardní platební podmínky při družstevním bydlení - nájem 

1. platba  rezervační poplatek   10 % z ceny nemovitosti 

2. platba  dokončení stavby, kolaudace min. 30 % z ceny nemovitosti 

   Uhrazený podíl 30 % včetně DPH jako vklad družstevníka 

3-X. platba  ve formě nájemného  splácení družstevního úvěru 
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Součástí nájemného plnění jsou běžné platby za služby, včetně splátky kupní ceny 

podle nastavených úvěrujících podmínek financující banky. Splátky je možné sjednat až na 

20 let, s možností splacení zbylé části na konce roku a převést pak jednotku do osobního 

vlastnictví. Je zde i možnost jednou ročně požádat o navýšení vkladu a ponížit si pro další 

měsíce svou splátku úvěru.  

Do měsíčního nájmu se započítávají položky: 

 Splátka úvěru – individuální podmínky a výše úrokových sazeb; 

 Fond oprav – 338 Kč; 

 Pojištění domu – 40 Kč; 

 Pojištění bytové jednotky – 120 Kč; 

 Správa družstva a SVJ – 350 Kč; 

 Vodné a stočné – ve formě záloh, přibližně 220 Kč/osobu; 

 Výtah - ve formě záloh 100 Kč; 

 Osvětlení společných prostor - ve formě záloh 90 Kč; 

 Úklid společných prostor - ve formě záloh 100 Kč. 

Celková splátka (včetně úroků) je navýšena měsíčně o 1 358 Kč. 

Tabulka 11: Cena bytové jednotky po splacení v podobě nájmu 
69

 vč. DPH 

Dispozice typ 1NP 2NP 3NP 4NP 

3+kk A       4 626 027,28             4 299 134,56             4 341 588,16           4 476 024,56     

1+kk B       2 102 868,32             1 964 186,56             1 983 998,24           1 983 998,24     

1+kk C       2 098 622,96             1 964 186,56             1 983 998,24           1 983 998,24     

2+kk D       3 015 620,72             2 886 844,80             2 916 562,32           2 916 562,32     

2+kk E       2 428 345,92             2 405 704,00             2 429 761,04           2 429 761,04     

Zdroj: vlastní zpracování. 

Tabulka 12: Navýšení ceny bytové jednotky při splácení v podobě nájmu 

Dispozice typ 1NP 2NP 3NP 4NP 

3+kk A 1 357 027,28 1 261 134,56 1 273 588,16 1 313 024,56 

1+kk B 616 868,32 576 186,56 581 998,24 581 998,24 

1+kk C 615 622,96 576 186,56 581 998,24 581 998,24 

2+kk D 884 620,72 846 844,80 855 562,32 855 562,32 

2+kk E 712 345,92 705 704,00 712 761,04 712 761,04 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Průměrná splátka i s úrokem vychází na 8 950 Kč/měsíčně. K tomu se započítají 

standardní platby v ceně 1 358 Kč/měsíc, tedy průměrná cena nájmu by vycházela na 

10 308 Kč/měsíčně, cca 123 700 Kč ročně. Navýšení ceny nemovitosti koupené platbou 

z nájmu (tabulka 12), oproti splacení vlastními zdroji (tabulka 9), vychází rozdíl 42 % ceny. 

                                                 

69
 Poznámka autora: Splátka průměrně na 13 let s průměrnou úrokovou sazbou 2,16 (03/2015). 
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5.4.4 Finanční plán SO 204-205 

Předpokládaná cena stavebních prací objektu 204-205 byla odhadnuta na 

54 521 000,00Kč (viz výpočet níže). Cena je vypočítaná na základě obestavěného prostoru 

(dále jako OP) vynásobená jednotkovou cenou JKSO (Jednotná klasifikace stavebních 

objektů) pro rok 2015. Cenu tvoří základní rozpočtové náklady, vedlejší rozpočtové náklady, 

náklady na inženýrské sítě a cena projektových prací a inženýrských činností. 

 Zmíněné náklady (vyjma projektových prací a inženýrských činností) tvoří tzv. přímé 

náklady stavby, do kterých lze zahrnout rezervu investora. Projektové práce a inženýrské 

činnosti se odvozují ze sazebníku UNIKA pro konkrétní rok výstavby a jsou vedeny jako 

nepřímé náklady stavby.  

Odhad přímých nákladů stavby SO 204-205: 

Obestavěný prostor (OP) dle ČSN 73 4055 zahrnuje započtení základů. 

Vzorec pro výpočet:  základy + podlaží (vč. teras a lodžií) + zastřešení  

OPSO 204-205 =   11 183 m
3
 (výpočet uveden v tabulce 13) 

Jednotná klasifikace stavebních objektů (dále jako JKSO) zatřídění: 

Budovy pro bydlení:  803 

Konstrukce:   1 - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků 

Cena RTS (JC):  4 508,00Kč/m
3 

Procentuální odvození přímých nákladů  

Přímé náklady potřebné na vybudování stavebního objektu SO 204-205 odvozeny 

z procent uváděných podle sazebníku UNIKA a z procent uvedených developerem. 

Základní rozpočtové náklady (ZRN) = OP * JC:    50 413 000 Kč 

Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) tvoří 3 % ze ZRN:     1 512 000 Kč 

Cena stavebních nákladů:       51 925 000 Kč 

Inženýrské sítě tvoří přibližně 3 % ze stavebních nákladů:    1 558 000 Kč 

Rezerva developera 2 až 5 % ze stavebních nákladů:     1 038 000 Kč 

Přímé náklady celkem:       54 521 000 Kč 

Pozn.: ceny jsou zaokrouhleny a uvedeny bez DPH. 
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Tabulka 13: Výpočet obestavěného prostoru dle normy ČSN 73 4055 

  
ks 

délka šířka ZP 

  

m m m² 

ZP podlaží   43,60 15,06 656,62 

+ lodžie A 2x 3,90 1,00 3,90 

+ lodžie B 2x 4,28 1,00 4,28 

  

  

ZP 
koeficient 

OP 

m² m³ 

základy  672,97 0,35              235,54     

 

ks 
délka šířka výška OP 

m m m m³ 

1S suterén   43,60 18,56 3,00           2 427,65     

1NP 

podlaží 

  43,60 15,06 3,00           1 969,85     

2NP   43,60 15,06 3,00           1 969,85     

3NP   43,60 15,06 3,00           1 969,85     

4NP   43,60 15,06 3,00           1 969,85     

+ NP (zleva, 

zprava) 
lodžie A; B 

2x 3,90 1,00 3,00                11,70     

2x 4,28 1,00 3,00                12,83     

1NP terasa   43,50 3,55 0,20                30,89     

  
zastřešení 

2x 4,00 16,20 2,30                49,68     

  37,12 16,20 2,30              461,03     

Celkem         11 182,90     
 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Jelikož je stavba k dnešnímu dni již dokončena, je možné porovnat odhadnuté náklady 

s náklady skutečně realizovanými, které jsou vyčísleny na hodnotu 47 500 000,00Kč. Rozdíl 

mezi cenou odhadnutou a cenou realizovanou je přibližně 12,9 % (zhruba 7 mil. Kč). Nižší 

ceny lze dosáhnout získáním kvalitního a levného generálního dodavatele stavby 

prostřednictvím vypsání veřejné soutěže na realizaci celého projektu. Dalším důvodem 

v rozdílnosti cen je fakt, že se do OP započítává prostor teras, lodžií, sklepních prostor 

a dalších, které jsou vynásobeny průměrnými náklady na cenu stavby, nerespektující 

materiálovou a cenovou náročnost jednotlivých místností. Je zřejmé, že cena za m
3 

sklepní 

kóje nemůže být totožná s cenou za m
3
 jednotlivých pokojů. Cena vypočítaná podle OP 

přestavuje pro investora vyšší náklady na stavbu, než by vykazovala cena z položkového 

rozpočtu. Cena vymezená podle obestavěného prostoru slouží pouze orientačně. Pro bližší 

určení ceny je zapotřebí udělat položkový rozpočet, který vypovídá o reálnější ceně stavby.  
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Z rozpočtu stavby vychází cena okolo 46 mil. Kč. Na přání investora není rozpočet 

součástí této práce. I tak lze z rozdílu cen vyvodit, že cena odhadovaná podle obestavěného 

prostoru převyšuje cenu rozpočtovou, která se oproti ceně orientační více blíží ceně reálné. 

Pro účel podání žádosti o bankovní úvěr je nezbytné mít nejen projektovou dokumentaci ve 

fázi k provedení stavby, ale i vytvořený položkový rozpočet vykazující požadované náklady. 

Pro účel této studie se bude nadále počítat s cenou sdělenou investorem a vykalkulovanou 

z položkového rozpočtu. Ostatní náklady přímé a nepřímé jsou odvozené z procent uvedených 

developerem.  

Přímé náklady stavby SO 204-205: 

Stavební náklady:         45 400 000 Kč 

Inženýrské sítě:           2 100 000 Kč 

Developerská rezerva:         2 300 000 Kč 

Přímé náklady celkem:       49 800 000 Kč 

Pozn.: ceny uvádějí hrubý náznak vykalkulovaných nákladů. Ceny jsou 

zaokrouhleny a uvedeny bez DPH. 

Nepřímé náklady stavby SO 204-205 (blíže v tabulce 14): 

Projekt, management:          2 900 000 Kč 

- projekční činnost:            870 000 Kč 

- inženýrská činnost:           640 000 Kč 

- technický dozor:            750 000 Kč 

- projekt management:           640 000 Kč 

Právní a ostatní administrativa:        1 500 000 Kč 

Nepřímé náklady celkem:        4 400 000 Kč 

Pozn.: ceny jsou vypočítány z % podílu uvedené developerem. Ceny jsou 

zaokrouhleny a uvedeny bez DPH. 

Součtem všech prodejních cen bytů z předchozí tabulky 9, vynásobený dvojnásobným 

počtem, vyjde celková suma plánovaných příjmů plynoucí z prodeje bytových jednotek ve 

stavebním objektu 204 a 205. Po odečtení ceny za stavební práce (přímé náklady) a projekční 

práce (nepřímé náklady) se dojde k hodnotě vypovídající o plánovaném zisku developera. 

Z prodeje všech jednotek v bytovém domě SO 204-205 by tento plánovaný zisk vykazoval 

pro developera hodnotu 10 356 000 Kč. 
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Termíny 4. etapy SO 204-205 projektu Brněnská Pole (blíže v tabulce 15): 

Předpokládaná doba výstavby (zahájení-kolaudace): 06/2011-10/2012 

Posunutá doba výstavby (překlenuto do 5. etapy): 06/2012-10/2013  

Požadovaný 100% prodej bytových jednotek: do roku od kolaudace 

Výnosy ze 4. (5.) etapy SO 204-205 projektu Brněnská Pole (z tabulky 9): 

Výnosy z objektu SO 205 vč. DPH:     39 034 000 Kč 

- z toho DPH tvoří:         5 855 100 Kč 

Výnos z objektu SO 205 bez DPH:     33 178 900 Kč  

Celkově předpokládané výnosy bez DPH:    66 357 800 Kč 

Pozn.: Výnosy jsou počítány jako suma tržní ceny z prodeje bytových jednotek 

bytový dům 205 vynásobený dvěma, pro zjištění celkové tržby za SO 204-205. 

Náklady ze 4. (5.) etapy SO 204-205 projektu Brněnská Pole: 

Náklady na koupě pozemku (ve vlast.developera):     1 801 800 Kč 

Přímé náklady SO 204-205:      49 800 000 Kč 

Nepřímé náklady SO 204-205:        4 400 000 Kč 

Celkově předpokládané náklady:     56 001 800 Kč 

Pozn.: ceny jsou zaokrouhleny a uvedeny bez DPH. 

Odhadovaný zisk = výnos – náklad:     10 356 000 Kč 

- uvedeno v %:      18,49 % z celkových nákladů 

Odhadovaný zisk je pouze informativní. Poukazuje na fakt, že je projekt výnosný, tedy 

co se týče poměru předpokládaného výnosu z projektu ke stanoveným nákladům na stavbu. 

Developer určil přiměřenou prodejní cenu k budoucím nákladům a požadovanému výnosu 

z projektu. Předpokládaný zisk osmnácti a půl procenta je určený pro variantu výstavby 

projektu pouze z vlastních finančních zdrojů developera. Developer je schopen financovat 

projekt z vlastních zdrojů, pokud disponuje alespoň 40 – 50 % z celkového objemu investice.  

Pokud se developer dostane na 10 % čistého zisku, vztaženo k objemu investice, tak se 

již nejedná o špatný hospodářský výsledek. Pakliže má developer vlastní finanční zdroje nebo 

výhodně nakoupí pozemky, navíc pokud se jedná o atraktivní lokalitu, tak zisk samozřejmě 

k daným situacím vzrůstá. 
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Tabulka 14: Náklady na projekt 

  CZK (v tis. Kč) 

Náklady akvizice (koupě)                    1 801,80     

  koupě nemovitosti - pozemky                   1 801,80     

Přímé náklady (stavební)                  49 800,00     

  Stavební náklady   45 400,00     

  Inženýrské sítě                     2 100,00     

  Developerská rezerva                   2 300,00     

Nepřímé náklady                    4 400,00     

  Projekt, TD, management                   2 900,00     

  Projekční činnost                        870,00     

  Inženýrská činnost                        640,00     

  Technický dozor                        750,00     

  Projekt management                      640,00     

  Právní a ostatní administrativa                   1 500,00     

Celkové náklady                  56 001,80     

Zdroj: vlastní zpracování. 

Poznámka k tabulce 14: V nákladech není prozatím uvažováno s náklady na úvěr v podobě 

úroků požadovaných bankou jako cenu za poskytnutý úvěr.  

Nejčastěji uvažovaným a využívaným druhem financování projektu developerem, a to 

bankovním úvěrem, se dále zabývá následující kapitola, která popisuje náležitosti potřebné 

pro žádost developera k úspěšnému schválení požadovaných zdrojů daného projektu.  

Tabulka 15: Harmonogram výstavby pro rok 2012/2013 

Stavební práce  měsíc / rok 

Stavební práce - zahájení 
 

06/2012 – 08/2012 

Zemní práce + založení SO 08/2012 – 11/2012 

Hrubá stavba 

 

11/2012 – 04/2013 

Hrubé rozvody 05/2013 – 07/2013 

Omítky, podlahy, obklady, dlažby 07/2013 – 09/2013 

Garáže a terasy 
 

08/2013 – 09/2013 

Kompletace ZTI, elektro 
 

07/2013 – 09/2013 

Sadové úpravy 
 

09/2013 

Kolaudace 
 

10/2013 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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5.4.5 Financování SO 204-205 

Financování projektu musí být nastaveno tak, aby v případě potřeby měla projektová 

společnost dostatek disponibilních prostředků ke splacení svých závazků. Nastavení 

peněžních toků se provádí již v přípravě finanční struktury projektu včetně zohlednění úroků 

z přijatého úvěru a požadovaného výnosu vložených investic. Křivka peněžních toků je 

v úzké vazbě na jednotlivé fáze projektového procesu, viz graf 5.  

 

Graf 5: Obecný vývoj peněžních toků u výstavby bytového domu 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Financování projektu se většinou skládá ze dvou složek zdrojů, a to z vlastních 

a cizích zdrojů. Jak bylo již řečeno dříve: „Vlastní zdroje jsou dražší a rizikovější než cizí 

kapitál, jelikož použitím cizích zdrojů se snižuje daňový základ a tím se zvyšuje výnosnost 

investice…“, tzv. daňový štít, kdy jsou úroky odečitatelnými položkami ze základu daně.  

Cizí kapitál je zastoupen ve financování projektu nejčastěji bankovním úvěrem, jehož 

splátky a úroky jsou započítány do nákladů na projekt. Nejen že úroky jsou odečitatelnými 

položkami ze základu daně z příjmů, ale především banka vystupuje jako ručitel budoucím 

majitelům bytových jednotek, že projekt bude dostaven a peníze z prodeje jdou na účet banky 

bez možnosti developera s nimi manipulovat dřív než bude stavební objekt dostaven a úvěr 

splacen. Banka, mimo zmiňované požadavky, vyžaduje předložení budoucích peněžních toků 

projektu, do kterého si developer naplánuje čerpání a výši požadovaného úvěru.  
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Bankovní úvěr 

Dokumenty, které potřebuje banka k posouzení žádosti o úvěr na financování 

výstavby rezidenční (i komerční) nemovitosti, lze shrnout do následujících 9 bodů. 

1. Záměr: stručný popis uvažovaného záměru. viz kapitola 5.2 a 5.3 

2. Zúčastněné strany: vlastnické rozdělení žadatele/ů včetně výpisu z obchodního 

rejstříku, podnikatelskou strukturu, referenční projekty a doložení zkušeností, případně 

životopisy klíčových osob. viz kapitola 5.1 

3. Smluvní struktura transakce: základní smluvní dokumenty, časový harmonogram apod. 

4. Popis stávající nemovitosti - pozemek: doložením výpisu z KN (list vlastnictví), kopie 

katastrální mapy, geometrický plán, kupní (nebo jiná) smlouva k pozemku či 

nemovitosti včetně smluvních podmínek, ocenění nemovitosti, ostatní smlouvy 

týkající se věcných břemen, předkupních práv a jiné omezení. viz kapitola 5.4.1 

5. Popis budoucí nemovitosti – stavba: zpracovaný investiční záměr, vizualizace, projekt, 

základní cenový rozpočet, standard bytů, územní a stavební povolení (pokud existuje), 

časový harmonogram výstavby a prodeje. viz kapitola 5.4 

6. Smluvní ošetření projektu: veškeré smlouvy s účastníky stavby jako je např. generální 

dodavatel stavby, TDI, manažer projektu, pojišťovna, projekční kancelář a jiní. Do 

tohoto bodu doloží developer nachystané vzorové smlouvy pro kupující (rezervační 

smlouvu, smlouva o smlouvě budoucí, kupní nebo nájemní smlouva). 

7. Ekonomika projektu: propočet nákladů, časový a finanční harmonogram výstavby, 

kompletní ceník bytových jednotek, prodejní/marketingový plán a finanční výkazy po 

dobu předpokládaného úvěrového vztahu.  viz kapitola 5.4.3 a 5.4.4 

8. Požadovaná výše úvěru a požadavky na financování.  viz kapitola 5.4.5 

9. Navrhovaná podpora projektu ze strany developera/investora. 

* Banka může po developerovi vyžádat i další dokumenty, které jí buď nebyly 

předloženy anebo jsou potřebné ke schválení úvěru. Banka požaduje předložit veškeré 

dokumenty nejpozději před zpracováním úvěrové smlouvy/návrhu nebo před prvním 

čerpáním úvěru (liší se banka od banky). 

Body 1. – 6. byly pro konkrétní projekt popsány v předešlých kapitolách. Pro účel této 

práce je více zaměřeno na bod 7. Ekonomiku projektu, které se dále studie zabývá.  

Zmíněnému propočtu nákladů se věnuje předchozí kapitola 5.4.4. 

Kompletní ceník bytových jednotek byl probrán v kapitole 5.4.3. 
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Tabulka 16: Přehled ekonomiky projektu 

Některé tabulky pro lepší přehled uvádějí hodnoty pro polovinu stavebního objektu 204-205.  

Struktura ploch poloviny bytového domu č. 205 

Dispozice Byt byt 1NP 2NP 3NP 4NP 

m² m² - celkem m² - celkem m² - celkem m² - celkem 

3+kk A 75,9 105,2 86,4 84,4 86,6 

1+kk B 32,4 56,1 41,2 41,3 41,3 

1+kk C 32,4 55,6 41,2 41,3 41,3 

2+kk D 48,4 73,5 55,8 55,9 55,9 

2+kk E 40,1 47,8 47,9 48,0 48,0 

Ceny bytových jednotek v domě č. 205 

Dispozice Byt byt 1NP 2NP 3NP 4NP 

m² Kč vč. DPH Kč vč. DPH Kč vč. DPH Kč vč. DPH 

3+kk A 75,9       3 269 000,00           3 038 000,00           3 068 000,00           3 163 000,00     

1+kk B 32,4       1 486 000,00           1 388 000,00           1 402 000,00           1 402 000,00     

1+kk C 32,4       1 483 000,00           1 388 000,00           1 402 000,00           1 402 000,00     

2+kk D 48,4       2 131 000,00           2 040 000,00           2 061 000,00           2 061 000,00     

2+kk E 40,1       1 716 000,00           1 700 000,00           1 717 000,00           1 717 000,00     

Výnos 205: 39 034 000,00 Kč vč. DPH 

Výnos 204-205: 78 068 000,00 Kč vč. DPH 

Výnos 204-205: 66 357 800,00 Kč bez DPH 

Struktura nákladů na bytový dům 204-205 (v Kč) vč. rezervy 

Popis 
náklady 

v Kč bez DPH 

Zdroje krytí (v Kč) 
Poznámka 

vlastní úvěr 

Koupě nemovitosti - pozemek 1 801 800,00 1 801 800,00 - uhrazeno 

Stavební náklady 45 400 000,00 - 45 400 000,00 - 

Inženýrské sítě 2 100 000,00 2 100 000,00 - uhrazeno 

Developerská rezerva 2 300 000,00 -  2 300 000,00 - 

Projekt, TD, management 2 900 000,00  2 150 000,00      750 000,00 částečně uhr. 

Právní administrativa 1 500 000,00 1 500 000,00 - uhrazeno 

Finanční - úroky z úvěru 1 453 500,00 -  1 453 500,00 - 

Výše zdrojů 57 455 300,00 7 551 800,00 49 903 500,00 13 % : 87 % 

Celkové náklady stavby                                             57 455 300,00 100 % 

Harmonogram prací s návazností na předprodeje 

Uzlové body výstavby měsíc / rok předprodej 

Stavební práce - zahájení 06/2012 – 08/2012 65 % 

Zemní práce + založení SO 08/2012 – 11/2012 67 % 

Hrubá stavba 11/2012 – 04/2013 70 % 

Hrubé rozvody 05/2013 – 07/2013 78 % 

Omítky, podlahy, obklady, dlažby 07/2013 – 09/2013 80 % 

Kompletace ZTI, elektro. 07/2013 – 09/2013 80 % 

Garáže a terasy 08/2013 – 09/2013 82 % 

Sadové úpravy 09/2013 84 % 

Kolaudace 10/2013 85 % 

Splacení úvěru max. do roka od kolaudace 100 % 

Předpokládaný zisk = Výnos – Náklad 8 902 500,00 Kč 15,5 % 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Předpokládaný zisk z projektu v rámci financování bankovním úvěrem je vyčíslen na 

15,5 % z předpokládaných nákladů. Pro banky je přijatelný projekt, který tvoří nad 15 % 

zisku z nákladů, s požadavkem minimálně 30 % zastoupení vlastních zdrojů. 

V konkrétním případě je možné započítat do vlastních zdrojů developera cenu pozemku 

koupenou pro celý projekt, nejen pro danou část etapy. Cena celkového pozemku je nad 30 % 

požadované hodnoty, kterým developer ručí úvěrující bance. 

Developer v rámci ekonomiky projektu předkládá bance výkaz peněžních toků po 

dobu předpokládaného úvěrového vztahu. Pro tuto dobu bude vytvořen výkaz peněžních toků, 

včetně požadavku developera na čerpání úvěru v požadované výši, tabulka 18. Kromě čerpání 

úvěru, musí zde být uveden předpoklad procentuálního prodeje pro jednotlivé měsíce (uzlové 

body výstavby) na určenou dobu. Následující tabulka 17 popisuje financování bankovního 

úvěru ze sjednaných předprodejů. V tabulce je uveden způsob hrazení kupní ceny, kdy je 

developerem požadována 10% záloha při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí a zbytek (90 % 

z ceny) po podpisu kupní smlouvy po převedení do vlastnictví kupujících. 

Tabulka 17: Financování bytového domu – výhled předprodeje 

Fáze výstavby 

Vlastní zdroje (%) 

- bankovní účet 

příjmy z prodeje 

Předprodeje 

(% výše z ceny) 

Cizí zdroje (%) 

- úvěrový účet 

Žádost o úvěr 3,0 %  
30 % předprodej  

(10 % záloha) průměrně tvoří 70 % 

z celkových nákladů 

 + 

 úroky  

z úvěru  

a další poplatky 

Zahájení 4,8 % 48 % 

Hrubá stavba 5,8 % 58 % 

Vnitřní instalace 7,8 % 78 % 

Dokončení 8,3 % 83 % 

Kolaudace 8,5 % + 76,5 % 
85 %  

(90 % doplatek) 

Doprodeje  

max. do 1 roku 
100 % 100 % splaceno  

 

Zdroj: vlastní zpracování.
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Tabulka 18: Nastavení čerpání úvěru 

Rok 1 

ČERPÁNÍ ÚVĚRU v tis. Kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

uzlové body výstavby 
   

příprava 

pozemek+IS 

projektová 

dokumentace 

výběr 

dodavatele 

zahájení 

prací 

zemní 

práce   
hrubá 

stavba  

rozpočtové náklady  
   

3 901,80 2 150,00 1 500,00 600,00 650,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

kumulované náklady  
   

3 901,80 2 150,00 1 500,00 600,00 1 250,00 4 250,00 7 250,00 10 250,00 13 250,00 

čerpání úvěru  
        

1 200,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

kumulované čerpání úvěru 
        

1 200,00 4 200,00 7 200,00 10 200,00 

čerpání úvěru v % 
        

28% 41% 29% 23% 

Předprodej - % podíl 
    

30% 45% 65% 67% 
  

70% 
 

Rok 2 

ČERPÁNÍ ÚVĚRU v tis. Kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

uzlové body výstavby 
    

příčky + 

instalace 

vnitřní 

práce  
garáže + 

terasy 

sadové 

úpravy 
kolaudace 

  

rozpočtové náklady  3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 2 900,00 
 

kumulované náklady  16 250,00 19 250,00 22 250,00 25 250,00 28 250,00 31 250,00 34 250,00 37 250,00 40 250,00 43 250,00 46 150,00 46 150,00 

čerpání úvěru  3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 2 950,00 

kumulované čerpání úvěru 13 200,00 16 200,00 19 200,00 22 200,00 25 200,00 28 200,00 31 200,00 34 200,00 37 200,00 40 200,00 43 200,00 46 150,00 

čerpání úvěru v % 18% 16% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 7% 7% 6% 

Předprodej - % podíl 
    

78% 80% 
 

82% 
 

85% 
  

Rok 3 

ČERPÁNÍ ÚVĚRU v tis. Kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

uzlové body výstavby 
    

splacení úvěru 
      

rozpočtové náklady  
            

kumulované náklady  46 150,00 46 150,00 46 150,00 46 150,00 46 150,00 
 

Úvěr je započítán bez rezervy developera ve výši 2 300,00. 

čerpání úvěru  
            

kumulované čerpání úvěru 46 150,00 46 150,00 46 150,00 46 150,00 46 150,00 
       

čerpání úvěru v % 0% 0% 0% 0% 0% 
       

Předprodej - % podíl 90% 
 

95% 
 

100% 
       

Zdroj: vlastní zpracování.
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Tabulka 19: Zjištění cash flow projektu pro banku (v tis. Kč) bez rezervy 

 

rok 1 rok 2  rok 3 

vlastní kapitál                7 551,80                             -                                 -       

čerpání úvěru              10 200,00                35 950,00                               -       

tržba z prodeje (kumulované příjmy)                 4 711,40                58 394,86                   66 357,80     

 VÝKAZ ZISKU/ZTRÁT PROJEKTU rok 1 rok 2  rok 3 

VÝNOSY CELKEM                           -                               -                     66 357,80     

náklady na stavbu              20 801,80                32 900,00                               -       

splátka úvěru                           -                               -                     46 150,00     

úroky z úvěru                           -                               -                       1 384,50     

NÁKLADY CELKEM              20 801,80                32 900,00                   47 534,50     

HV před zdaněním -            13 250,00     -          32 900,00                   18 823,30     

daň z příjmu (19%)                           -                               -                       3 576,43     

Hospodářský výsledek čistý -            13 250,00     -          32 900,00                   15 246,87     

  
  

  
CASH FLOW PROJEKTU rok 1 rok 2  rok 3 

čistý CF -            13 250,00     -          46 150,00                   15 246,87     

Zdroj: vlastní zpracování. 

Pozn. k tabulce: Výnosy jsou evidovány až po realizaci, v době splacení úvěru, na rozdíl od 

grafu 6, kde se výnosy porovnávají s náklady za jednotlivé roky realizace projektu. 

 

Graf 6: Vývoj cash flow projektu z tab. 19 (v tis. Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Splátka úvěru může probíhat třemi způsoby, pokud jde o splacení celkového úvěru 

v jedné splátce převodem z výnosového (vázaného) účtu na úvěrový (investiční) účet. První 

možností je splacení úvěru v době, kdy hodnota na výnosovém účtu bude rovna nebo vyšší 

hodnotě úvěru včetně úroků. Další způsob splátky úvěru je možný v době, kdy bude dokončen 

záměr projektu, tedy dojde k 100 % prodeji veškerých jednotek. V neposlední řadě jde o 

nastavení splátky v době splatnosti úvěru, tzn. do dohodnutého data. V konkrétním případě se 

jedná o využití třetí možnosti, tj. splacení úvěru k dohodnutému termínu. Tento způsob platby 
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je pro banky velice výhodný, jelikož dochází k vyššímu výnosu z úroků, než by tomu bylo při 

splácení postupném. U postupného způsobu se jedná o kumulaci záloh za prodej jednotek, 

které jdou na úhradu projektových nákladů. Tím odchází k nižšímu čerpání úvěru a nižším 

nákladům pro developera. 

Z výpočtu peněžních toků je možné stanovit tzv. čistou současnou hodnotu (dále 

jako „NPV“) představující hodnotu projektu pro stanovené období. Vzorec pro výpočet NPV 

může mít různou podobu. Pro konkrétní účel, developerský projekt, by bylo vhodné zvolit 

způsob výpočtu odvíjející se od nastavení finančních toků a použitých zdrojů financování, viz 

vzorec 2. Výpočet NPV bude zvolen na dobu, po kterou bude ve vlastnictví developera, tedy 

do 3 let, kdy je předpokládané ukončení projektu a dosažení 100% prodeje bytových jednotek 

v bytovém domě (SO 204-205).  

Vzorec 1:  
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Poznámky ke vzorci 1, 2 a 3:  

Vzorec 1  vyjadřuje obecný výpočet NPV. 

Vzorce 2 vyjadřuje NPV zohledňující zdroje financování projektu. 

NCF   peněžní toky projektu CF =PP-NP, kde  

PP   příjmy z projektu; 

NP   náklady na projekt; 

n  doba v rokách, pro kterou hodnotu projektu počítáme; 

r   diskontní sazba vypočítaná např. jako průměrné náklady kapitálu WACC; 

IN (S)  investiční náklady vlastní (V) a cizí (C); 

Núr (rC) náklady na cizí kapitál, úroky z úvěru; 

rV  náklady na vlastní kapitál; 

Nspl  náklady a splátky úvěru; 

D   dotace projektu; 

t  daň z příjmů (19% pro právnické osoby). 

Pro výpočet návratnosti investice si nejprve musí investor vyčíslit veškeré náklady 

a příjmy plynoucí z projektu, zvážit požadovanou výnosnost projektu (rV), zjistit potřebu výše 

cizího kapitálu (C) včetně úrokové sazby (podle sdělení regionálního ředitele firemního 

bankovnictví ČSOB se nyní počítá s 3 %) a zjistit si aktuální sazbu daně z příjmů pro 

právnické osoby (od roku 2010 je daň 19 %). Z těchto informací se vypočítají průměrné 
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náklady na kapitál, které vyjadřují průměrnou cenu (vyjádřenou v úrokové míře), kterou musí 

společnost zaplatit za využívání svého kapitálu. Jinou možností, jak získat diskontní sazbu 

(kromě výpočtu dle WACC) je například součtem = bezrizikové úrokové sazby dle ČNB + 

prémie za riziko podstupující projektové společnosti. Další možnost jak zjistit diskontní sazbu 

je přes úrokovou sazbu banky. Ta se vypočítá jako úroková sazba PRIBOR + % za riziko 

nesoucí banky + úroky na spořicím účtu + průměrná inflace. Většinou se diskont pohybuje 

v České republice okolo 5 %. 

Výpočet diskontní sazby: 

WACC = (1 – 19%)x (10%výnosnost)x (NV/Ncelkem) + (úroky)x (úvěr/Ncelkem) 

= (1-0,19)x (0,1)x (7 551 800/57 455 300) + (0,03)x (49 903 500/57 455 300) 

= 3,67 % 

Výpočet s rizikem podnikání= bezriziková úrok. sazba+prémie za riziko (podnikatele) 

= 2,4 % (státní dluhopis ČR roční) + 3,5 % (odhad) 

= 5,9 %  nelze brát v úvahu kvůli odhadu  

Výpočet dle „úrokové sazby“= PRIBOR+ riziko banky+ úroky z účtu+ prům. inflace 

= 0,22 + 3,00    + 0,82     + 2,29 

= 6,33 % 

Diskontní sazba je vypočítaná jako průměr z: 3,67 % dle WACC a 6,33 % podle 

„úrokové sazby“. Diskontní sazba vychází přesně na 5,00 % a představuje roční procentuální 

sazbu zisku projektu, v obvyklé finanční analýze stanovenou ukazatelem vnitřní míry 

výnosnosti. Následujícím výpočtem bude zjištěna (pouze informativně) čistá současná 

hodnota po dobu držení projektu ve vlastnictví projekční společnosti, tj. doba od začátku 

vzniku nákladů na projekt po dobu splacení úvěru a prodeje posledních bytových jednotek 

v bytovém domě. 

Tabulka 20: Výpočet NPV pro developera (v tis. Kč) 

rok (n) 0 1 2 3 

diskontní koeficient (1+r)
n 

1,0000 0,9524 0,9070 0,8638 

čistý hospodářský výsledek (CF) - 7 551,80 - 8 538,60 12 244,86 15 246,87 

diskontované CF - 7 551,80 - 8 965,53 13 499,96 17 650,16 

kumulované diskont. CF - 7 551,80 - 16 517,33 - 3 017,36 14 632,80 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Čistá současná hodnota vychází pro tento projekt kladně, projekt je tedy z hlediska 

nastavených peněžních toků přijatelný. Jinými slovy řečeno, projekt generuje dostatečné 

příjmy k pokrytí investičních výdajů a dokáže vytvořit zisk, je tedy z pohledu developera 

vhodný k realizaci. 
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5.4.6 Zhodnocení projektu  

Již dnes částečně realizovaný developerský projekt „Brněnská Pole“ je z pohledu 

jednotlivých výstavbových etap ziskovým projektem, který generuje dostatečné příjmy 

k pokrytí investičních výdajů a vytvoření požadovaného zisku developerem.  

Z případové studie byla zjištěna výnosnost bytového domu jedné z etap výstavby, 

která vychází se ziskem okolo 15,5 % při započítání developerské rezervy. Nastavená rezerva 

podle informací od developera však v tomto případě nebyla využita a náklady na stavbu se 

o developerskou rezervu snížily. Pokud bychom uvažovali o výpočtu zisku bez požadované 

rezervy, vycházel by zisk z projektu na výstavbu SO 204-205 okolo 27 %. Ve změně nákladů 

můžeme tedy spatřit jakýsi pomyslný „polštář“, kterým si developer kryje náhlé zvýšení 

stavebních nákladů, např. na vícepráce apod.  

U vybrané etapy projektu byl zhodnocen projekt jako vhodný k realizaci z výpočtu 

tzv. čisté současné hodnoty. Pokud by developer zjišťoval výnosnost (bavíme-li se 

o předinvestiční fázi) i jiným způsobem, byl by vhodným výpočtem vzorec na rentabilitu 

investičních nákladů (očekávaný zisk / očekávané náklady), který je v konkrétním případě 

roven zmiňovaným 15,5 % a vzorcem na rentabilitu vlastních zdrojů (očekávaný zisk / vlastní 

vklad), vycházející na 29, 5 % zhodnocení vlastního kapitálu.  

Ve vybraném příkladě byly nastaveny podmínky financování velmi okrajově. Je 

pravděpodobné, že banky budou chtít do budoucna zpřísňovat své podmínky, ačkoliv je trh 

dnes více otevřený pro projektové financování. Podmínky financování, sjednané vybraným 

developerem, jsou nastaveny z hlediska požadavku na výši sjednaných předprodejů 

ke splacení úvěru velice solidní, neboť je získal od banky jako spolehlivý klient s dobrou 

platební morálkou, což by mu konkurence v době zajištění zdrojů na výstavbu komplexu 

nenabídla.  

5.4.7 Možnosti bankovního financování rezidenčního developmentu 

Přehled nabízených bankovních produktů pro zajištění financování developerských 

rezidenčních projektů bankovním úvěrem. Na úvěrovém tru se dlouhodobě udržují u moci tři 

největší hráči: ČSOB, Česká spořitelna a Komerční banka (Raiffeisenbank na 4. místě). 

Vyjmenované banky ovládají přes tři čtvrtiny tržního podílu v České republice.  

Tržní podíl největších bank v ČR: ČSOB 29 %, ČS 25 %, KB 24 %, RB 9 %) zbytek 13%. 
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Tabulka 21: Produktový list úvěrových bank 

BANKA ČSOB ČS KB RB 

Název produktu účelový úvěr 
projektové 

financování 

developerské 

financování 

projektové 

financování 

Druh úvěru investiční hypoteční investiční i hypoteční investiční 

Způsob ručení 
ZP k nemovitosti 

nebo jednotlivých 

bytů 

ZP k nemovitosti, 

zást. obch. podílů, 

zást. pojist. plnění,..  

ZP k nemovitosti 

ZP k nemovitosti, ZP 

k účtu z prodejů, 

zást. obch. podílů, 

zást. pojist. plnění,.. 

Výše úvěru 35 mil na dům max. 75 % z PN max. 85 % z PN 35 – 50 mil. 

Úroková sazba 3,22 % PRIBOR+2,8 % PRIBOR+3 až 4 % PRIBOR+3 % 

Min. podíl vlast. zdrojů 30 % 25 % 30 % 30 % 

Předprodeje 25 % 30 % 30 % 25 % + 30 % záloha 

Výše splátek dle prodejů dle prodejů individuální dle prodejů +individ. 

Doba splácení max. 24 měsíců po K max. 18 měsíců po K max. 24 měsíců po K 4 roky (+2 roky) 

Splácení přizpůsobeno 

příjmům 
ANO ANO ANO ANO 

Předčasné splacení ANO ANO ANO ANO 

Výše poplatků za 

vedení účtu 
individuální 1 % z úvěru 0,8 – 1% z úvěru 200 Kč měsíčně 

Poplatek za odhad 

nemovitosti 
NE ANO NE ANO 

Běžný účet u jiné banky NE NE NE NE 

Podmínky úvěru individuální 

fakturace prací a 

nezávislý odborník, 

výnos na splátku 

úvěru vyjma daň. 

povinnosti 

individuální 

pravidelné 

předkládání 

finančních výkazů, 

kontrolní zprávy,… 

Poskytované výhody pojištění 
hypotéka na koupě 

realitní služby 
- rychlost schválení 

Poznámka k produktu 
individuální 

podmínky podle 

projektu a klienta 

individ. podmínky, 

uvedeny nejčastěji 

sjednané 

individuální 

podmínky podle 

projektu a klienta 

- 

 Poznámky a zkratky k tabulce: 

ZP = zástavní právo 

                                         Zdroj: vlastní zpracování. 
PN = projektové náklady 

K = kolaudace 

PRIBOR = měsíční 

 

Z provedeného průzkumu jsou v tabulce 21 uvedeny nejčastěji uzavřené podmínky 

čtyř největších bankovních institucí v České republice. Podmínky úvěru jsou většinou na 

domluvě s klientem (individuální) a podle bonity konkrétního projektu. Ačkoliv má každá 

bankovní instituce jinak pojmenovaný produkt, jedná se o produkt totožný, a to úvěr 

projektový 
70

. 

Podmínky před prvním čerpáním jsou ve většině případů nastaveny podobně u všech 

bankovních institucí. Jedná se zejména o vyřízení zástavního práva, nejčastěji k připravované 

                                                 

70
 Poznámka autora: Rozdíl mezi projektovým a korporátním úvěrem byl probrán v kapitole 3.2. 
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nemovitosti, uhrazení 30 % rozpočtových nákladů vlastními zdroji, předložení dohodnutého 

procenta předprodejů (minimum 30 %) a zajištění odhadu nemovitosti nezávislou osobou, 

jehož odhad je placen klientem přímo nebo je zahrnutý ve službě banky. 

Jak již bylo zmíněno, banky vyžadují od klienta zástavní právo, v první řadě ke 

konkrétní nemovitosti nebo pozemku
71

. Požadují a uvádějí se i další možnosti záruk jako jsou 

například: zástava obchodních podílů, zástava pohledávek (výnosy s vyjednaných prodejů), 

záruka podřízenosti společníka (úvěr je primárně vyplácen před úhradou společníkovi), 

záruka mateřské společnosti (podle bankovních poradců většinou nepřesahuje 10 % z úvěru), 

zástava pohledávek z pojistných smluv. Jde o nejčastěji uváděné zástavní práva projektového 

úvěru z dotazníkového šetření u vybraných bankovních institucí. 

Úroková sazba uváděná dotazovanými bankami je sestavena ze dvou složek. První 

složkou je základní úroková míra vztažena k vývoji trhu. Většinou se jedná o měsíční 

PRIBOR (bezrizikovou úrokovou sazbu, květen 2015 PRIBOR 0,22 %) určenou pro 

mezibankovní transakce. Druhou složku tvoří marže zahrnující akceptovatelné úvěrové riziko 

a s nimi spojené náklady. Takto definovaná úroková sazba je podobná uvedenému výpočtu 

diskontní sazby na straně 87. 

  

Graf 7: Vývoj měsíčního PRIBORU ČR od roku 2010 

Zdroj: vlastní zpracování z údajů ČNB. 

Podstatnou informací při výběru bankovního úvěru je výše splátek a metoda splácení 

ve vztahu k projektovému financování. Banky uvádějí tři druhy splácení: jednorázové 

                                                 

71
 Poznámka autora: Nyní je stavba součástí pozemku, tedy zástavní právo se vztahuje nejen na stavbu, ale i na 

pozemek pod touto stavbou. 
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(celková platba na konci úvěrové doby = jistina + úroky v jedné platbě), lineární (úmor ve 

stejné výši, splátky se v průběhu mění), anuitní splácení (úmor se mění, splátky jsou 

konstantní). Každá z dotázaných bankovních institucí nabízí kombinaci anuitního nebo 

lineárního splácení s možností jednorázové splátky po zvolené době tzn., že výše splátek 

i jejich splácení je přizpůsobeno individuálnímu plánu prodejů, který je klientem doložen před 

uzavřením úvěrové smlouvy, a je ze strany banky kontrolován. Předčasné splacení je jen 

ojediněle hrazeno nadstandardní platbou „za předčasné splacení“. 

Poplatky, které si banky účtují, se ve většině případů pohybují okolo 1 % 

z požadované částky. Jedná se o poplatek za vedení účtu, zpracování a schválení úvěru, 

případné změny ve smlouvě apod. Potřebou banky je mít kontrolu nad účtem vedeným pro 

přijímání plateb z prodejů, a to tím způsobem, že klient bude mít tento účet vedený u stejné 

banky, jako byl sjednán úvěr. Tímto způsobem odpadá pro investora administrativa 

s přeposíláním příjmů na splátku úvěru a banka má naprostý dohled nad prodejem 

a výnosností projektu. Součástí poplatků je i služba odhadce, který provádí před podepsáním 

úvěrové smlouvy odhad hodnoty nemovitosti, která je předmětem financování.  

U investičních transakcí se setkáváme se zkratkou LTV z anglického názvu „loan to 

value“, což v doslovném překladu znamená úvěr na hodnotu neboli poměr výše úvěru 

k hodnotě nemovitosti. Hodnotou se rozumí odhadovaná cena nemovitosti určená bankou 

nebo smluvními odhadci banky, která může být až v řádu desítek procent nižší než je cena 

reálná. Je to z důvodu možnosti rychlejšího prodeje nemovitosti bankou, v případě propadnutí 

nemovitosti úvěrující bance (požadavek na nízkou likviditu). Hodnota LTV je jedním 

z koeficientů určující výši úroků z úvěru. Čím větší je ukazatel LTV, vyšší požadovaný úvěr, 

tím vyšší budou úroky z úvěru. LTV se pohybuje nejčastěji mezi 60 – 75 %, od 85 % je 

projekt pro banku již vysoce rizikový a banky odmítají se podílet na jejich financování.  

Lze konstatovat, že banky při hodnocení projektů a financování developmentu jako 

podmínku čerpání úvěru vyžadují mezi 25 – 35 % vlastních zdrojů a odpovídající procento 

kupních či nájemních smluv. Rozmezí je stanoveno podle obdobného ukazatele LTC („loan to 

cost“), který dává do poměru výši úvěru k reálné kupní ceně. Čím vyšší je procento 

předprodeje, tím je banka ochotnější akceptovat nižší procento hodnoty majetku. 

Podmínky úvěru: Jedny ze základních požadavků a zkoumaným hlediskem před 

uzavřením úvěrové smlouvy je splnění určitých finančních ukazatelů vycházejících 

z podnikatelského záměru. Podmínkou ve smlouvě o úvěr je i věta, kde klient souhlasí 

s dodržováním a plněním nastavených finančních ukazatelů. Finanční ukazatele mají 
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kontrolní charakter a vypovídají o dodržování smluvních podmínek. Nedodržení těchto 

finančních ukazatelů je stejně závažné jako nedodržení jakýchkoliv jiných podmínek ve 

smlouvě (např. nedodržení splátkového kalendáře apod.). Mezi finanční ukazatele patří již 

zmíněný LTC (poměr úvěru k rozpočtovým nákladům, hranice 70 %), harmonogram 

předprodejů, LTV počítaný pro dobu od kolaudace (poměr nesplacené části úvěru k tržní 

hodnotě nemovitosti, hranice 75 %) a poměrový ukazatel krytí dluhové služby DSCR („debt 

service cover ratio“). U posledního ukazatele DSCR je v poměru cash flow klienta s dlužnou 

částkou za sledované období (většinou roční), přičemž obvyklá hodnota DSCR ukazatele se 

pohybuje okolo 120 %. Při nedodržení jakéhokoliv finančního ukazatele může banka 

pozastavit čerpání úvěru, požadovat zvýšení vlastních zdrojů na finanční účasti nebo zvýšit 

cenu prodejních bytů, popřípadě dát klientovi pokutu za nedodržení podmínek. Standardními 

podmínkami jsou: účelovost úvěru na dohodnutý záměr, dodržení harmonogramu výstavby 

(kontrola termínů ze strany banky: dokončení 1NP, dokončení hrubé stavby a kolaudace), 

zajištění veškerých povolení (kolaudačního rozhodnutí), stálost majetkové a vlastnické 

struktury klienta, dodržování předložených prodejních a ostatních smluv, pojištění klienta, 

informovanost ze strany klienta o případných změnách, neposkytování závazků k nemovitosti 

třetím stranám apod.  

Mezi nabízené výhody se řadí zejména poskytnutí hypotečních úvěrů pro koncové 

uživatele (kupující bytových jednotek), realitní poradenství či zajištění prodeje skrz realitní 

makléře banky, pojištění, urychlení procesu schválení žádosti, vedení běžného účtu – 

fakturace, snížení úrokové sazby při dosažení vyšší hodnoty ukazatele DSCR, finanční 

poradenství.  

Shrnutí dotazníkového šetření: 

Většina developerů je s bankovními produkty spokojena a preferují flexibilnost 

nabízených produktů. Za poslední rok (2014) banky zaznamenaly zlepšení okolo 20 až 25% 

navýšení sjednaných smluv na financování nemovitostí. Za důvod považují především 

přebytek volného kapitálu na trhu a nízké úrokové sazby. Nejčastější výhrady mají developeři 

na vysoké požadavky předprodejů (předpronájmů) a výši vlastních zdrojů. Ačkoliv jsou tyto 

požadavky ve většině případů okolo 30 %, jsou banky schopné slevit z nároků u stálých 

klientů, s dobrou platební morálkou, s kvalitně vypracovaným projektem a projektem 

vykazující minimálně 15% zisk. 

Banky nepřebírají rizika projektů, poskytují úvěr v takové výši, u které je přesvědčena, 

že je projekt schopný z výnosu splatit. Z bankovního průzkumu bylo zjištěno, že developeři 
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vyžadují často kombinaci finančních služeb spojených s poradenstvím, nejlépe bezplatným. 

Do poradenství developeři mnohdy berou bankou nabízené standardní služby spojené 

s nastavením financování a splátkového kalendáře, sjednání vyhovujících podmínek úvěru či 

návrhu struktury finančních prostředků.  

V poslední době banky omezily financování projektů developerů, kteří stavěli na 

pozemku v jiném vlastnictví, než byla projekční společnost daného projektu. Tato změna 

nastala v roce 2014 se změnou právní úpravy (NOZ), kdy stavba je nově součástí pozemku. 

Není tedy možné stavbu samostatně převést na jinou osobu, lze pouze převádět pozemek. 

Taktéž platí o zástavním právu, kdy nelze zastavit pouze stavbu, ale pozemek, jehož součástí 

je konkrétní stavba. Další novinkou v právní oblasti je uplatnění základní sazby DPH u 

převodu pozemků určených k zastavění nebo již částečně zastavěných. Ačkoliv byly 

ministerstvem uloženy podmínky k osvobození DPH, netýká se to záměrně developerských 

pozemků – ustanovení bylo odloženo na příští rok k 1. 1. 2016. Jelikož je téma daňových 

změn složitější problematikou, nebude se jimi dále tato práce zabývat.  

5.4.8 Další vhodné způsoby financování rezidenčního developmentu 

Financovat nemovitosti lze i dalšími možnými druhy bankovních úvěrů. Typy úvěrů 

se liší podle určení rizika, v některých případech nastává i kombinace více druhů úvěrů. Ve 

struktuře financování hrají podstatnou roli zkušenosti a profesionalita developera (investora), 

kvalita zdroje splácení (trh), kvalita projektu a právní zajištění technických a smluvních 

ujednání. Při bankovním dotazování byly předmětem zkoumání i obdobné produkty nabízené 

bankovními institucemi 
72

. Nabízené produkty jsou dále představeny pouze ve shrnutí. 

Akviziční úvěr 

Úvěr poskytovaný na koupě pozemku, nemovitosti nebo na majetkové podíly. Riziko 

při transakci, banka se zaměřuje na právní bezvadnost transakce. Produkt nabízí banky: 

ČSOB: Produkt akviziční financování, většinou na přímý nákup firmy jinou firmou. 

ČS: Produkt akviziční úvěr, taktéž poskytovaný na nákup společnosti. 

KB: Produkt strukturované financování, použití při složitější struktuře financování, lze 

použít mimo zmíněné v produktovém listě na projektové financování a financování realit nad 

částku 300 mil. Kč. 

                                                 

72
 Poznámka autora: Používané zkratky bankovních institucí: ČSOB = Československá obchodní banka, a.s., ČS 

= Česká spořitelna, a.s., KB = Komerční banka, a.s., RB = Raiffeisenbank, a.s. 
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RB: Produkt strukturované a akviziční financování a syndikované úvěry. Používá se 

především k financování peněžních transakcí s větší finanční částkou, na kterou nemá žadatel 

dostatek potřebných zdrojů. 

Klubové financování – syndikace 

Syndikace znamená proces uzavření úvěrové smlouvy s klientem (dlužníkem), 

přičemž banka dále obchoduje se sjednaným úvěrem – nabízí spoluúčast na poskytnutí úvěru 

dalším bankovním institucím. U klubového financování jsou hned ze začátku dlužníkovi 

známy banky, se kterými se uzavírá úvěrová smlouva v tzv „klubu“. Rozdílem oproti indikaci 

je v rozdělení poskytovaného úvěru, kde bankovní člen vlastní pouze její část. Tímto 

způsobem banky eliminují riziko nesené s financováním větších projektů, na které se 

převážně tento způsob aplikuje. 

Produkt nabízí banky: ČSOB, ČS, KB i RB. 

Před-developerský úvěr 

Produkt nazvaný jako před-developerský se dříve vyskytoval pro financování 

pozemku, na který nebyl vypracovaný investiční záměr (projekt). Tento produkt byl vysoce 

rizikový, jelikož nebylo možné zajistit dostatečnou kvalitu záměru, a tím výše úvěru připadala 

na maximálně 50 % z tržní hodnoty pozemku.  

Produkt není poptávanými bankovními institucemi v nabídce. 

Developerský úvěr 

Developerský úvěr je již v dnešní době totožný s projektovým úvěrem, při kterém se 

financuje výstavba konkrétné nemovitosti, tedy náklady spojené na její výstavbu. Banky 

podstupují riziko včasné výstavby nemovitosti a jejího následného prodeje.  

Produkt nabízí banky: ČSOB, ČS, KB i RB. 

Investiční a hypoteční úvěr 

V tomto případě se jedná o produkty nabízené ve spojení s refinancováním výše 

uvedených úvěrových produktů, kde je již nemovitost dostavěna. Úvěry jsou sjednané jako 

dlouhodobé, při kterých developer nenabízí nemovitost k prodeji, ale slouží jako dlouhodobý 

podnikatelský záměr, jehož ziskem jsou příjmy z pronájmu. Rizikem je kvalitně zpracovaný 

podnikatelský plán s prokázanou dlouhodobou výnosností projektu. 

Produkt nabízí banky: ČSOB, ČS, KB i RB. 
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Nebankovní půjčky 
73

 

Na finančním trhu se objevují i podnikatelské subjekty nabízející nebankovní úvěry 

pro developery. Nebankovním úvěrem lze financovat pozemek, výstavby rodinných domů, ale 

i bytových domů či zpětné profinancování nemovitostí. Na rozdíl od bankovních úvěrů, je 

možné čerpat u těchto úvěrů až do výše 100 mil. Kč (dvojnásobek nabízí u výnosových 

nájemních projektů) se splatností 2-5 let (10let u výnosových projektů). Výše poskytovaného 

úvěru je maximálně 70 % rozpočtových nákladů. Úroky se pohybují okolo 8,9 – 11,5 %, 

přičemž je možné získat úvěr, aniž by byl posuzovaný projekt z hlediska budoucích příjmů, 

v tomto případě se úrok pohybuje od 10,5 – 16,9 %. U nebankovních finančních zdrojů není 

požadována minimální předprodejnost při žádosti o úvěr, čímž odpadá mnoho starostí okolo 

vyřizování a shánění kupců. Nevýhodou jsou již zmíněné vysoké úrokové sazby, nevhodnost 

splatit úvěr předčasně (vysoké poplatky) a nemožnost odkladu splátek či oddálení splatného 

období, který je maximálně na 5 let. I když většina poskytovatelů nebankovních úvěrů na 

svých stránkách uvádí vyřízení úvěrů do 72 hodin a služby poskytované bez budoucí exekuce, 

většinou je realita jiná.  

                                                 

73
 Pozn. autora: Podmínky nebankovních úvěrů byly převzaty od podnikatelských subjektů: EUROHYPOTEKA, 

Dům Dluhů, KamProPenize.cz, Moravský Peněžní Ústav, NOVAFinance, Půjčky bez registru a Zelená půjčka. 
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6  ZÁVĚR 

Hlavním záměrem práce bylo zpracování veškerých poznatků z praxe, týkajících se 

složitosti nastavení finančních toků plynoucích z developerských projektů, a převést je do 

obecných zásad, které by sloužily jako pomůcka k pochopení dané problematiky: 

„Financování developerských projektů“.  

Z výše uvedeného důvodu, je začátek diplomové práce věnovaný teoretickému 

rozboru vybraného tématu. Jsou zde popsány subjekty developerského procesu, jejich podíl na 

realizaci projektu, v souvislosti s jednotlivými úkony těchto subjektů a jejich vliv na finanční 

stránku developerských projektů.  

Podstatnou, nikoliv však hlavní částí této práce, je zmapování finančních možností 

developerských projektů (kapitola 3). Finanční zdroje jsou zde rozděleny z pohledu 

vlastnictví, se zaměřením především na rezidenční výstavbu. Přestože je zde vypsáno mnoho 

způsobů finančních zdrojů, mezi nejčastěji využívanou strukturu financování projektu patří: 

vlastní kapitál v podobě základního vkladu a příjmů z projektu a cizí kapitál v podobě 

bankovního úvěru. Závěrem z této části práce vyplývají základní teze o důležitosti: mít 

důslednou přípravu v počáteční fázi projektu, zejména co se týče struktury financování, 

pro zajištění silnější pozice developera při vyjednávání podmínek financování s financující 

institucí a vždy dodržet správné nastavení financování developerských projektů tak, aby 

v případě potřeby měla projektová společnost dostatek disponibilních prostředků ke splacení 

svých závazků. 

Jako úvod do praktické části této práce byla zvolena deskripce vybraného realitního 

segmentu (související s případovou studií), týkající se rezidenčních nemovitostí, se záměrem 

pochopit vývoj a aktuální dění na tohoto trhu. 

Pro případovou studii, jak již bylo nastíněno, byl vybrán projekt rezidenční povahy – 

bytový komplex Brněnská Pole na okraji města Šlapanice, od developera Brněnská pole 

Invest, s.r.o. Jelikož se jedná o rozsáhlý komplex bytových domů (26 BD + 4 komerční 

stavby) a nastavená struktura financování projektu probíhá po jednotlivých etapách, byla 

práce zjednodušena na právě realizující se etapu SO 204-205. Celá případová studie je 

provedena vlastními výpočty a odhady stejně tak, jak to dělají developeři v přípravné 

fázi projektu, neboť developer neumožnil poskytnutí konkrétních údajů kromě těch, co 

jsou veřejně přístupné.  
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Ze začátku studie je zde popsán podnikatelský záměr, včetně průzkumu okolí a cen 

bytových domů za poslední roky, ze kterého lze vysledovat zvyšující se poptávku po menších 

bytech na okraji větších měst či v jejich blízkosti.  

Dále, jako jeden z dílčích cílů práce, byl popsán celkový proces developerského 

projektu na zvoleném příkladu. Byl tak zkoncipován obecný obraz developerského procesu na 

základě poznatků z praxe, který nebyl nikde prozatím popsán a zároveň vytváří kontrast 

k uvedené teorii. Pro komplexnost celkových nákladů projektu bylo nutné zjistit tržní cenu 

pozemku metodou přímého porovnání (kapitola 5.4.1), jehož cena byla autorem této práce 

odhadnuta na 1 801 800,00 Kč (2 200 Kč/m
2
). Celkové náklady projektu (kapitola 5.4.4) 

jsou odhadnuty na 56 001 800,00 Kč. Celkové výnosy, tvořeny prodejní cenou bytů (kapitola 

5.4.3), odpovídají částce 66 357 800,00 Kč. Dobře odhadnuté a nastavené peněžní toky 

projektu tvoří polovinu úspěchu při vyřízení žádosti o bankovní úvěr. Jedním z hlavních 

kritérií, na které banka pohlíží, je tvorba zisku projektu nad 15 %. V konkrétním příkladě 

vychází zisk projektu při standardních podmínkách na 15,5 %, tedy dosahuje minimální 

hranice bankou požadované ziskovosti. V bližší finanční analýze bylo však zjištěno, že při 

nevyužití developerské rezervy (jako tomu bylo u zkoumaného projektu), dochází ke snížení 

nákladů na úvěr, a zisk projektu by dosahoval 26,5 %. Je tedy zřejmé, že při kvalitně 

zpracovaném projektu a dobře vyjednaných podmínkách s bankou mohou projekty vykazovat 

vyšších zisků při nižších nákladech, a vyhnout se tak nečekaným výdajům nad rámec 

uvažované investice.  

Veškeré ekonomické podklady potřebné ke správnému vyřízení žádosti o úvěr byly 

autorem práce shrnuty v kapitole 5.4.5. Kapitola nám podává reálný obraz o peněžních tocích 

z projektu podle předem nastavených podmínek a zhodnocení vhodnosti projektu k realizaci. 

Součástí této a následující kapitoly (5.4.7) je shrnutí veškerých podmínek úvěrující banky, 

které jsou pro poskytnutí úvěru v současné době nejčastěji požadovány. Podmínky byly 

zpracovatelem této práce osobně zjištěny u čtyř největších institucí na bankovním trhu 

(ČSOB, ČS, KB a RB). Za poslední roky se banky více zaměřily na úpravu úvěrových 

podmínek, které do této doby byly více nastaveny ku prospěchu developerům. Výsledkem 

šetření je shrnutí nabízených produktů dotazovaných institucí, u kterých je viditelný zájem 

bank dosáhnout srovnatelných podmínek, které jsou pro zkušené developery s kvalitním 

projektem akceptovatelné, a jež zároveň zajišťují bankám dostatečné pokrytí možných 

rizik z projektu. Obecnou podmínkou stále zůstává min. 30% podíl vlastních zdrojů, min. 

30 % předprodejů a min. 15% ziskovost projektu. Závěrem jsou jen okrajově zde zmíněny 

ještě další nabízené produkty bank k financování developerských projektů.  
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http://www.brnenskapole.cz/
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PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK 

ARK ČR Asociace realitních kanceláří České republiky 

bj (BJ) bytová jednotka 

CF peněžní toky, původním názvem cash flow 

CP cenné papíry 

CZK české koruny 

ČNB Česká národní banka 

ČS  Česká spořitelna, a.s. 

ČSOB Československá obchodní banka, a.s. 

ČSÚ Český statistický úřad 

ČÚZK Český úřad zeměměřičský a katastrální 

DP developerský projekt 

DSCR ukazatel krytí dluhové služby, původním názvem debt service cover ratio 

EU Evropská unie 

FIDIC zkratka pro Mezinárodní federaci inženýrství-rada, původním názvem 

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils 

FM facility manažer 

IO index odlišnosti 

IS inženýrské sítě 

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci, původním názvem International 

Organization for Standardization 

IT informační technologie 

JC jednotná cena 

JKSO Jednotná klasifikace stavebních objektů 

JTC jednotná tržní cena 

KB Komerční banka, a.s. 

KN katastr nemovitostí 

LTC ukazatel úvěru k nákladům, původním názvem loan to cost 

LTV ukazatel úvěru na hodnotu, původním názvem loan to value 

MHD městská hromadná doprava 

mil. milionu 

N náklady  

NOZ nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.,) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_organizace_pro_normalizaci
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NP nadzemní podlaží 

NPV ukazatel čisté současné hodnoty, původním názvem Net Present Value 

OP obestavěný prostor 

OV osobní vlastnictví 

p. č. parcelní číslo 

PM projektový manažer 

(index) PP index podlažní plochy 

RB Raiffeisenbank, a.s. 

SO stavební objekt 

SoD Smlouva o dílo 

SPV projektová společnost, převzato z původního názvu Special Purpose Vehicle 

TDI technický dozor investora 

THU technicko-hospodářský ukazatel 

tis. tisíc 

VRN vedlejší rozpočtové náklady 

VZT vzduchotechnika 

WACC ukazatel průměrných nákladů kapitálu, původním názvem Weighted 

Average Cost of Capital 

ZK základní kapitál 

ZPF zemědělský půdní fond 

ZRN základní rozpočtové náklady 

ZTI zdravotechnika 

ŽB železobeton 
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PŘÍLOHY 

Příloha A: Výpis z obchodního rejstříku Brněnská pole Invest, s.r.o. 

Výpis 

z obchodního rejstříku, vedeného 

Krajským soudem v Brně 

oddíl C, vložka 56641              výpis platný ke dni 22. 1. 2015 

Datum zápisu: 25. října 2007 

Spisová značka: C 56641 vedená u Krajského soudu vBrně 

Obchodní firma: Brněnská pole Invest, s.r.o. 

Sídlo: Šlapanice, Brněnská Pole 1808/1, PSČ 66451 

Identifikační číslo: 277 52 712 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského z. 

Statutární orgán: 

Jednatel: 

 

 

 

Ing. VLASTISLAV SEDLÁŘ, dat. nar. 1. září 1954 

Brno, Mikulovská 8, PSČ 62800 

Den vzniku funkce: 25. října 2007 

Způsob jednání: Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná jednatel 

samostatně. Jménem společnosti podepisuje jednatel tak, že k firmě 

společnosti připojí svůj podpis. 

Společníci: 

Společník: 

 

 

Brněnská pole, a.s., IČO: 276 96 570 

Brněnská Pole 1808/1, 664 51 Šlapanice 

Podíl: 

 

 

 

 

Vklad: 40 852 000,- Kč 

Splaceno: 100% 

Obchodní podíl: Sto procent 

Druh podílu: základní 

Kmenový list: nevydává se 

Zástavní právo: Zástavní právo k obchodnímu podílu společníka: společnost Brněnská 

pole, a.s., se sídlem Šlapanice, Brněnská Pole 1808/1, PSČ: 664 51, IČ: 

27696570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

vBrně, oddíl B, vložka 4697, ve společnosti Brněnská pole Invest, s.r.o., se 

sídlem Šlapanice, Brněnská Pole 1808/1, PSČ: 664 51, IČ: 27752712, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, 

vložka 56641, ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem: 

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, pro 

pohledávky do celkové výše CZK 334.307.000,- (slovy: Tři sta třicet čtyři 

milionů tři sta sedm tisíc korun českých) s příslušenstvím a budoucí 

pohledávky vzniklé od 12. října 2011 do 31. 5. 2019 do celkové výše CZK 

334.307.000,- (slovy: Tři sta třicet čtyři milionů tři sta sedm tisíc korun 

českých). Datum vzniku zástavního práva: 25. listopadu 2011 

 
Popis práv a povinností, spojených se základním podílem, je uveden v čl. 

VI. zakladatelské listiny. 

Základní kapitál: 40 852 000,- Kč 

Ostatní skutečnosti: Počet členů statutárního orgánu: 1 

 
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 

odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 

 



 

Příloha B: Živnostenské oprávnění Brněnská pole Invest, s.r.o. 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby (neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona) 

Druh životnosti: Ohlašovací volná 

Obory činností: Přípravné práce pro stavby 

Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury 

Velkoobchod 

Zprostředkování obchodu a služeb 

Správa a údržba nemovitostí 

Pronájem a půjčování věcí movitých 

Vznik oprávnění: 25. 10. 2007 

Platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 

 

 

 

Příloha C: Celková situace projektu „Brněnská Pole“  
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