
 



 



 





 

 

 



 

Abstrakt 

Táto diplomová práca je zameraná na možné riziká developerských projektov. V prvej časti je 

prevedená literárna rešerš v oblasti developerského projektu a jeho fáz. Druhá časť zhŕňa  

problematiku projektového financovania a popisuje subjekty na ňom zúčastnené. Tiež sa 

venuje postupom bánk pri projektovom financovaní a poisteniu projektu. Sústreďuje sa na 

riziká, s ktorými sa možno stretnúť pri developerských projektoch. Posledná časť sa venuje 

analýze realitného trhu v Brne a výstavbe developerských projektov v Brne – meste pričom 

pozornosť sa kladie na rodinné domy. 

Praktická časť sa sústreďuje na analýzu možných rizík konkrétnych developerských projektov 

realizovaných v Brne - meste v súčasnosti a tiež porovnaním projektov.  

Abstract 

This diploma thesis focuses on possible risks of developer projects. In the first part is made a 

literary research on the developer project and its phases. The second part summarizes the 

issue of project funding and describes the subjects involved in it. It also deals with the bank's 

approach to project funding and project insurance. In further part are shown the risks that can 

be encountered in developer projects. The last part deals with the analysis of the real estate 

market in Brno, with attention being paid to the construction of developer projects of family 

houses in this town.  

The practical part focuses on the analysis of potential risks of specific developer projects 

implemented in Brno at present as well as the comparison of projects. 
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ÚVOD 

Bývanie predstavuje prostredie, v ktorom ľudia trávia prevažnú väčšinu svojho života. 

V súčasnej dobe je veľký dopyt po bývaní blízko mesta, ale zároveň tiež v blízkosti prírody. 

Túto skutočnosť využívajú developerské spoločnosti a investori, ktorí sa snažia dopyt po 

bývaní uspokojiť. Developeri využívajú možnosti na investovanie, čo sa odzrkadľuje aj na 

zastavaných plochách našich miest. Samozrejme, tieto rozsiahle investičné zámery majú aj 

svoje riziká. V práci im bude venovaný dostatočný priestor, nakoľko môžu mať významný 

vplyv na konečnú realizáciu konkrétneho projektu. Môžu mať rôzny charakter - od foriem 

financovania, komplikácií s pozemkami až po, na prvý pohľad nepodstatné záležitosti, ako 

napr. prístup k miestu stavby, zmeny spôsobené budúcou výstavbou a pod. Na druhej strane, 

prílišný rozsah developerských projektov môže pôsobiť rovnako v negatívnom svetle. Ich 

nekontrolovaná činnosť môže viesť k nesúladu vystavaných nehnuteľností s pôvodnou 

architektúrou, nedostatku parkovacích miest, absencii zelených plôch, nekvalitnej občianskej 

vybavenosti atď. Tieto nedostatky zaznamenávame v posledných rokoch vo viacerých 

mestách v rámci Českej i Slovenskej republiky, najmä v tých najväčších – Bratislave, Prahe, 

Košiciach či práve v Brne. Predmetom našej diplomovej práce však nie sú megalomanské 

stavby administratívnych a obchodných centier, ale zástavba rodinných domov v Brne. Pre 

náš výskum bol zadaný okres Brno-mesto a v rámci tejto lokality boli skúmané developerské 

projekty prebiehajúce v súčasnej dobe.  

Každá stavebná aktivita sa stretáva s určitým okruhom problémov. Developerská 

činnosť je špecifický druh investovania, a preto sa v nej vyskytujú aj špecifické riziká. Práve 

na ich analýzu a komparáciu sa práca primárne zameriava v rámci konkrétnych projektov v 

mestských častiach Brna. 
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1 CIEĽ PRÁCE 

Developerské projekty sú spojené s viacerými rizikami. Cieľom diplomovej práce je 

preto priblížiť možné riziká konkrétnych developerských projektov.  

1.1 METODIKA 

Na základe preštudovania literárnych rešerší bola v teoretickej časti preskúmaná 

problematika developerských projektov a priblížené ich možné riziká. V praktickej časti na 

základe telefonických hovorov a informácií z realitných kancelárií boli potom overované tieto 

možné riziká na konkrétnych developerských projektoch. Konkrétne projekty boli vybrané na 

základe zadania v oblasti Brno-mesto a jeho blízkom okolí. Skúmané a analyzované tu boli 

štyri rôzne lokality, kde momentálne prebieha výstavba developerských projektov rodinných 

domov.  

1.2 POUŽITÉ METÓDY 

Metódy získavania informácií 

 Literárne rešerše 

 Skúsenosti z praxe 

 Telefonické hovory – získavanie informácií o cenách a domoch  

 Oslovenie developerov (realitných kancelárií) 

Metódy  riešenia problému 

 Analýza – rozbor konkrétnych projektov 

 Syntéza – spájanie čiastkových výstupov do ucelených záverov v oblasti 

definície konkrétnych rizík 

 Deskripcia – popis jednotlivých rizík i projektov 

 Komparácia – porovnanie rizík a cien 
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2 SÚČASNÝ STAV V DANEJ PROBLEMATIKE 

Kapitola 2 sa sústreďuje na súčasné poznanie v oblasti developerských projektov. 

2.1 DEVELOPERSKÁ ČINNOSŤ  

Táto kapitola je venovaná popisu developerskej činnosti, predovšetkým priblíženiu 

pojmov, s ktorými sa v tejto oblasti stretávame a jednotlivým fázam, ktorými developerský 

projekt prebieha od vízie developera po zahájenie užívania výslednej nehnuteľnosti. 

2.1.1 Developer 

Developer je podnikateľ, ktorý zabezpečuje rozvoj určitého územia koncipovaním 

rôznych zmien. Prichádza s premyslenou víziou či nápadom, na základe ktorých sa snaží 

vytvoriť reálnu stavbu. Developer sa však nestáva finálnym alebo dlhodobým vlastníkom 

tejto stavby.  

„Developer je hlavným organizátorom výstavby, vlastní stavbu, pripravuje, organizuje 

a riadi jej predaj či prenájom. Stavbu sám neužíva a obvykle ju ani nefinancuje.“ (65) 

 „Developer je investorom projektu, nie však finálnym investorom alebo užívateľom. 

Finálny užívateľ má záujem vlastniť výsledný projekt buď ako výslednú nehnuteľnosť, alebo 

spoločnosť, ktorá túto nehnuteľnosť vlastní, alebo ho využívať formou prenájmu, no nechce 

podstúpiť riziko výstavby.“ (2) 

Na rozdiel od investorov či finálnych užívateľov je developer ochotný podstúpiť tieto 

riziká, avšak očakáva adekvátny zisk. Proces realizácie výstavby projektu a s ním spojené 

riziká podstupuje s cieľom dokončiť projekt za čo najnižšie náklady a predať výslednú 

nehnuteľnosť za najvýhodnejšiu cenu, aby mohol dosiahnuť čo najvyšší zisk. Aj keď 

developerská spoločnosť podstupuje rôzne riziká, samotnú výstavbu zväčša nerobí.  

Vystupuje v mnohých rolách a tvorí sieť vzťahov s ďalšími subjektmi. Môže to byť 

podnikateľ, koordinátor developerského tímu, manažér, rizikový manažér či tvorca rôznych 

činností. Mal by vytvoriť príslušný zisk a navyše získať a udržať dobré meno spoločnosti. 

Bonusom je vytváranie aktív s pozitívnym účinkom na spoločnosť v dlhodobom 

horizonte. (36) Developer je vo sfére nehnuteľností považovaný za subjekt, ktorý rozvíja 

a dynamizuje určitú nehnuteľnosť alebo pozemok, pričom cieľom je zvýšiť jeho dovtedajšiu 
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hodnotu. Celkovo sú developeri podrobovaní pomerne veľkej miere zodpovednosti, nakoľko 

sa musia zaručiť za celé obytné štvrte. (41) 

Štruktúra developmentu je rozvetvená a zahŕňa väčšie množstvo subjektov, či už 

zúčastnených prípadne dotknutých. Jedným z najdôležitejších zúčastnených subjektov je 

v tejto štruktúre generálny dodávateľ. Aj napriek tomu, že je developer supervízorom 

generálneho dodávateľa, v otázke výberu subdodávateľov na realizáciu diela má len 

obmedzené možnosti. Generálny dodávateľ zabezpečuje väčšinu stavebných 

a technologických dodávok prostredníctvom iných subdodávateľov, na ktorých prenáša 

zodpovednosť za výstavbu. (65) 

Okrem generálneho dodávateľa resp. subdodávateľa, stavebnej spoločnosti, ktorá robí 

zásadnú hmotnú časť – realizáciu zámeru, sa na projekte zúčastňuje aj celá rada ďalších 

odborníkov. Sú nimi odborní poradcovia, architekti, projektanti, právnici, banky a rôzne 

finančné inštitúcie, projektoví manažéri, cenoví konzultanti apod. Developer teda nemusí byť 

nevyhnutne špecialista na každú oblasť, ktorou projekt prechádza, ale musí byť schopný si 

takýchto ľudí zaistiť. Čo sa týka osobnostných vlastností a predpokladov pre toto povolanie, 

určite by medzi silné stránky developera mala patriť rozhodnosť, schopnosť riešiť problémy, 

pohotovo reagovať, komunikácia s ľuďmi, obchodné a vyjednávacie schopnosti. 

Developermi môžu byť rôzne subjekty, najčastejšie sa však v praxi rozdeľujú podľa 

veľkosti na: 

 Veľké finančné inštitúcie – často ide o nadnárodné inštitúcie, ktoré si zriaďujú 

svoje developerské divízie. Majú prístup k rozsiahlym lacným finančným 

zdrojom, za ktoré sú potom schopné realizovať veľké finančne náročné 

projekty, obvykle však nie sú pripravené realizovať projekty s väčším 

podielom rizika. 

 Veľké stavebné spoločnosti – tieto spoločnosti si taktiež väčšinou zriaďujú 

svoje developerské divízie, pričom developerskou činnosťou tak dávajú prácu 

svojej materskej spoločnosti. V takomto prípade sa dodávateľ stavby 

a developer môžu považovať za jeden subjekt. Potrebné financie zabezpečujú 

hlavne pomocou úveru alebo vlastným kapitálom spoločnosti. Vďaka 

rozsiahlym stavebným aktivitám majú väčšinou dobrý prehľad o voľných 

pozemkoch.  
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 Finančne silných jednotlivcov alebo skupiny – podnikanie v oblasti 

nehnuteľností obvykle nie je ich hlavnou podnikateľskou činnosťou, prevažne 

sa zúčastňujú len na jedinom projekte. Druhú skupinu predstavujú developeri, 

ktorí sa opakovane zúčastňujú obdobných projektov v rôznych lokalitách 

(napr. výstavba obchodných reťazcov).  

 Obce a mestá – k developmentu sa dostávajú predovšetkým vďaka vlastníctvu 

pozemkov, ktoré následne poskytujú developerom pre ich zámery. Na 

projektoch sa môžu podieľať finančne tým, že sa stanú investoromi na 

vybraných častiach projektu. Tu sa jedná väčšinou o verejný prospech, kedy 

obce nemajú prvotný záujem o zisk, ale o uspokojenie potrieb občanov, avšak 

niekedy pri rozhodovaní dochádza aj ku konfliktu medzi verejným 

a podnikateľským zámerom. (27) 

 

2.1.2 Developerský projekt 

Developerské projekty radíme do oblasti projektového financovania. Ich typickým 

znakom sú relatívne vysoké náklady na investičný zámer, ktoré je nutné vynaložiť ešte pred 

začiatkom realizácie projektu.  

„Developerským projektom sa spravidla rozumie podnikateľský zámer, ktorého 

predmetom je výstavba za účelom jeho predaja alebo prenájmu, prípadne projekt, ktorý 

predpokladá kúpu existujúcej nehnuteľnosti, jej rekonštrukciu či modernizáciu a jej následný 

prenájom alebo predaj. Kľúčovým znakom developerskej činnosti je predaj alebo prenájom 

postavenej alebo zrekonštruovanej budovy tretím osobám. Za developerský projekt sa 

nepovažujú prípady, keď podnikateľ buduje alebo rekonštruuje nehnuteľnosť pre svoju 

vlastnú potrebu či potrebu prepojených osôb.“ (1, 65) 

Spoločným znakom projektov, a to nie len developerských je: jedinečnosť 

a unikátnosť projektov, ako aj jedinečnosť súboru činností v rámci projektu, definovanie 

stratégie vedúcej k dosiahnutiu cieľa, potrebné zdroje a náklady na projekt, presne vymedzený 

čas – stanovením začiatku a konca, presne stanovený rozsah a požadovaná kvalita 

výstupu. (63) 
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V zásade rozlišujeme dva hlavné typy developerských projektov, z hľadiska 

segmentácie realitného trhu, a to:  

 Rezidenčný developerský projekt 

 Komerčný developerský projekt 

Do rezidenčných developerských projektov patria objekty na bývanie, najmä obytné 

domy a bytové domy. Komerčná výstavba zahŕňa kancelárske a administratívne objekty, 

výrobné objekty a priemyselné haly, obchodné objekty, logistické parky a pod. Toto 

rozdelenie je tiež zrejmé z obr. č. 1. 

Developerský projekt je súhrnom mnohých architektonických, stavebných, 

technických, právnych, ekonomických, a iných prvkov a všeobecne možno každý rozdeliť do 

viacerých fáz.  

2.1.3 Fázy developerského projektu 

Pri študovaní tejto problematiky sa možno stretnúť s rozdielnymi názormi na členenie 

životného cyklu projektu a tiež s rozdielnym významom pojmov fáza a etapa projektu. 

Životný cyklus projektu je podľa metodiky UNIDO (United Nations Industrial Developmet 

Oranization) charakterizovaný fázami životného cyklu, a to predinvestičnou, investičnou 

a fázou užívania a vyhodnotenia (niekedy tiež operačnou fázou).  Nasledujúca tab. č. 1 

porovnáva rôzne časti a fázy životného cyklu stavebného diela a iné nadväzné členenia 

pojmov, s ktorými sa projektový tím stretáva najmä v oblasti investičných projektov. (63) 

Obr. č.  1 – Rozdelenie developerských projektov (62) 
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Legenda k číslam riadkov: 

1. Tri základné časti životného cyklu stavebného diela 

2. Fázy investičného cyklu projektu podľa UNIDO 

3. Fázy životného cyklu stavebného diela 

4. Etapy životného cyklu stavebného diela 

Tománková a kol. (57) uvádzajú, že životný cyklus výstavbovýho projektu je 

sekvencia časových období – fáz (etáp) výstavby. Prostredníctvom fáz je projekt 

štruktúrovaný v čase do fáz: predinvestičnej (prípravnej), investičnej a fázy užívania 

(prevádzkovania). Pritom investičná fáza prechádza etapami: investičná príprava, realizačná 

príprava, realizácia (zhotovenie stavby).  

Predinvestičná fáza 

Prvú fázu, predprípravnú, možno považovať za najdôležitejšiu, preto je potrebné 

venovať jej zvýšenú pozornosť. V tejto fáze sa spracúvajú nápady, doplňujú sa o nové 

myšlienky. Je charakteristická predovšetkým zhromažďovaním informácií, ich analýzou 

a následným vyhodnocovaním.  

Cieľom je zozbierať rozhodujúce technické, ekonomické a iné charakteristiky 

projektu, vyhodnotiť ich a na základe toho rozhodnúť o akceptovateľnosti a životaschopnosti 

daného projektu.  Investor si v tejto fáze vyjasňuje otázky vznikajúce ohľadom projektu, 

definuje ciele projektu a stanovuje stratégiu postupu. Za pomoci projektanta zostavuje 

orientačný stavebný program, na základe ktorého sa robí odhad obstarávacích nákladov 

stavby, ktoré slúžia ako podklad pri modelovaní variant možných finančného zabezpečenia 

projektu. Varianty architektonického a stavebne technického riešenia ovplyvňuje okrem účelu 

a funkčného využitia stavby, ktoré je určené potrebami užívateľa, tiež umiestnenie stavby. 

Tab. č.  1 – Fázy projektu (63) 
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Dokumentácia v rámci predinvestičnej fázy je spojená aj s navrhovaním rizík. U komerčných 

projektov  sa obvykle spracováva tzv. štúdia príležitostí (opportunity study). Tiež je dobré 

v tejto fáze vypracovať štúdiu realizovateľnosti resp. uskutočniteľnosti (feasibility study), 

ktorá upozorňuje na obmedzenia a riziká projektu, ktoré by sa počas výstavby mohli 

vyskytnúť. (57) 

Štúdia realizovateľnosti (tiež štúdia uskutočniteľnosti, technicko-ekonomická štúdia, 

štúdia využiteľnosti) slúži ako prvotný, orientačný odhad nákladov stavby. Jej cieľom je 

objektívne a racionálne odhaliť silné a slabé stránky projektu, existujúce príležitosti a hrozby 

z rôznych prostredí napr. ekonomické, životné. 

Každý projekt by mal byť zahájený štúdiou uskutočniteľnosti, ktorá kalkuluje 

s danými obmedzeniami projektu a má preukázať, že zadaný cieľ je vlastne splniteľný. 

Obmedzeniami sú myslené napr.: 

– Inžinierske siete a podmienky ich správcov – napr. je tu nová komunikácia a je 

zakázané sa na ňu najbližších 5 rokov pripojiť 

– Podmienky uvedené vo vyjadreniach dotknutých strán 

– Podmienky bankového úveru 

– Platné zákony, vyhlášky, nariadenia 

– Poloha zastavovaného pozemku a pod. 

Platný územný plán - najzásadnejším obmedzením projektu - určuje maximálnu výšku 

a intenzitu zástavby, čím priamo ovplyvňuje dosiahnuteľný zisk. 

„V prípade, že technicko-ekonomická štúdia odhalila určité slabiny projektu a jeho 

ekonomická efektívnosť nie je dostatočná, je potrebné hľadať ďalšie varianty projektu, ktoré 

by boli ekonomicky výhodnejšie. Ak sa napriek tomu ukáže, že projekt nie je životaschopný, je 

potrebné tento fakt konštatovať a uviesť jeho príčiny. Aj keď teda technicko-ekonomická 

štúdia vedie k záveru nerealizovať projekt, je aj toto treba chápať ako cenný výsledok, pretože 

to môže zabrániť prípadným značným stratám.“ (24) 

Investičná fáza 

Počas investičnej a realizačnej prípravy sa definitívne rozhoduje o rozpočtových 

nákladoch stavby a jej financovaní. Dochádza k doriešeniu organizácie výstavby z pohľadu 

investora, upresňujú sa termíny výstavby, uzatvárajú zmluvy. Následne investor robí výber 

dodávateľa stavby, čo prebieha väčšinou formou výberového (zadávacieho) riadenia. Na 

základe zásad organizácie výstavby, uvedených v DSP spracováva dodávateľ plán organizácie 
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výstavby. Po uzatvorení zmlúv o realizácii stavby spracováva zhotoviteľ realizačnú 

dokumentáciu a dokumentáciu výrobnej prípravy.  

V etape realizácie stavebného diela sú prevedené všetky stavebné práce podľa 

dokumentácií, pričom tento proces prebieha v určitých krokoch. Investor predáva 

dodávateľovi stavenisko, o čom musí byť protokolárny zápis alebo zápis v stavebnom 

denníku,  dodávateľ buduje jeho zariadenie. Predanie a prevzatie staveniska je právny akt, 

kedy objednávateľ predáva zhotoviteľovi pozemok, ku ktorému má vlastnícke alebo iné 

práva. Podmienky predania staveniska by mali byť zjednané v zmluve o dielo. Výrobná 

príprava zhotoviteľa spracováva a aktualizuje podklady do podrobností nutných 

pre prevádzanie stavieb. Nasleduje priebeh vlastnej výstavby stavebného diela. Investor aj 

dodávateľ priebežne sledujú a kontrolujú kvalitu prevedených prác a výstupov podľa zadaní, 

finančných a časových plánov a plánov akosti. Autorský dozor dohliada na súlad prevedenia 

s projektovou dokumentáciou, technický dozor investora má obvykle za úlohu kontrolovať 

kvalitu a dodržiavanie podmienok prevádzania stavebných prác stanovených stavebným 

povolením, projektovou dokumentáciou, normami a pod. Predanie a prevzatie stavebného 

diela je taktiež právnym aktom, ktorého priebeh a lehota je zjednaná v zmluve o dielo. 

Dokumenty, ktoré musí zhotoviteľ k tomuto aktu mať, sú stavebný denník, revízne a iné 

správy o všetkých vykonaných skúškach, certifikáty, atesty a prehlásenie o zhode a iné 

doklady preukazujúce akosť použitých materiálov. O tomto akte sa obvykle prevedie zápis, 

tzv. predávací protokol. V prípade, ak sa na stavebnom diele vyskytujú vady a nedostatky, 

zhotoviteľ je povinný ich v stanovenej lehote odstrániť. Od prevzatia stavby objednávateľom 

potom začína plynúť zjednaná záručná doba. Na konci etapy realizácie dochádza 

k vzájomnému konečnému finančnému vysporiadaniu, ktorého dokladom je konečná 

faktúra. Dodávateľ prevádza likvidáciu zariadenia staveniska. (57) 

Fáza užívania (ukončovania) 

Vymedzuje časové obdobie od zahájenia užívania stavby po vyhodnotenie projektu, 

ev. do vypredania všetkých finančných záväzkov výstavbového projektu, čím je síce 

výstavbový projekt ukončený, ale užívanie stavby (produktu projektu) pokračuje ďalej. 

V priebehu tejto fázy prebieha už vlastná prevádzka stavby. Prebieha vyhľadanie ďalších 

partnerov ako nájomcov, kupcov podľa zámeru investora a uzatvárajú sa zmluvy. Toto je 

spojené s potrebným marketingom. Stanovujú sa podmienky pre užívanie stavby – 

prevádzková dokumentácia, kde sú napr. podmienky údržby a opráv. Dochádza 

k nadobudnutiu vlastníctva k nehnuteľnosti vkladom do katastru nehnuteľností. Uzatvárajú sa 



20 

príslušné zmluvy s dodávateľmi elektrickej energie, vody, plynu, služieb. Prevádza sa 

kontrola stavby v záručnej lehote a odstraňujú sa prípadné reklamované chyby, archivuje sa 

kompletná dokumentácia k projektu. Poslednou riadiacou činnosťou na projekte je jeho 

ukončenie, teda prevádzka stavby po určitú dobu, ktorá je obvykle dlhšia ako záručná doba, 

ale niekedy sa jej môže aj rovnať. (57) 

2.1.4 Dielčí záver 

V tejto kapitole sme si priblížili pojmem developer, developerský projekt a osoby 

zúčastňujúce sa na realizácii projektu. Ďalej fázy, do ktorých možno celý proces 

developerského projektu rozdeliť aj s prehľadom činností a dôležitých bodov spadajúcich do 

jednotlivých fáz. 
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2.2 FINANCOVANIE  

Ako už bolo spomenuté, developerské projekty patria do oblasti projektového 

financovania, preto sa nasledujúca kapitola bližšie rozoberá práve týmto druhom 

financovania. Kapitola tiež hovorí o osobách zúčastňujúcich sa na projektovom financovaní, 

ďalej popisuje postupy bánk, ako aj nutnosť poistenia. 

2.2.1 Projektové financovanie 

Projektové financovanie predstavuje špecifickú techniku úverového financovania 

investične náročných projektov. Je známa od druhej svetovej vojny, kedy bola potreba 

prefinancovať či už vojnou zničené hodnoty, alebo novovznikajúce investičné akcie. Rozvoj 

projektového financovania je však spojený s rozvojom veľkých infraštruktúrnych projektov 

v 70. rokoch minulého storočia.  

Podstatou je zabezpečenie čerpania prostriedkov na financovanie investičných akcií 

spravidla veľkého rozsahu, ktoré sú finančne náročné. Financie sa získavajú, okrem iného, 

prostredníctvom úveru, ktorý môže poskytnúť jedna komerčná banka alebo skupina bánk 

(syndikátový úver). Komerčné banky poskytujú úver na presne vymedzený investičný zámer. 

Úver je spravidla zabezpečený aktívami projektu a zdrojom splácania úveru je budúci cash-

flow, ktorý vyplýva z realizovaného projektu. V prípade, že banka vystupuje ako jediný 

veriteľ, sama znáša prípadné riziká a sama sa podieľa na výnose z uvedenej činnosti. Ak sú 

ale úverové prostriedky nadobudnuté prostredníctvom syndikátového úveru, úver poskytuje 

niekoľko bánk, pričom vodcovská banka poskytuje najväčší objem úveru a znáša najväčšie 

riziko, zároveň má však aj najvyšší podiel na výnosoch. Pridružené banky sa na prípadných 

výnosoch a rizikách podieľajú rovnakými sumami. Úvery, ktoré komerčné banky poskytujú 

na financovanie veľkých akcií sú ziskovejšie v porovnaní s klasickými retailovými prípadne 

korporačnými úvermi, pretože v cene úveru je započítané vyššie riziko. (26) 

Hlavný rozdiel, ktorý odlišuje metódu projektového financovania od klasického 

financovania úverom spočíva v tom, že banka vystupujúca ako veriteľ nemá žiadne alebo len 

obmedzené možnosti postihu investorov ani nositeľov projektu, teda sponzorov, ktorí sú 

príjemcami úverov. (65) 

S projektovým financovaním je tiež spojený vznik špeciálnej projektovej spoločnosti, 

ktorá je ďalej popísaná v kap. 1.2.3. 
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Vďaka tejto technike je možné hromadiť finančné zdroje v dostatočnom objeme pre 

financovanie developerských projektov a súčasne prerozdeliť investičné a projektové riziko 

medzi viaceré zúčastnené subjekty.  

2.2.2 Spôsoby financovania 

Nastavenie financovania projektu musí byť prispôsobené predpokladaným peňažným 

tokom. Potreba finančných prostriedkov je rozdielna v závislosti od druhu projektu a fázy, 

ktorou projekt prechádza. V rámci prípravy projektu je nutné zohľadniť nielen potrebné 

prostriedky, ale aj ich úročenie a požadovaný výnos. Kladné peňažné toky z projektu sú 

väčšinou realizované až v budúcnosti, preto je nutné počítať s ich časovou hodnotou 

a diskontáciou ich upraviť na súčasnú hodnotu. Pri plánovanom predaji je hodnota budúceho 

príjmu diskontovaná na čistú súčasnú hodnotu pomocou vhodnej diskontnej miery. (25) 

Väčšina developerských spoločností nie je schopná projekty financovať len 

z vlastných zdrojov. Je to pre nich jednak neprevediteľné, jednak ekonomicky nevýhodné. Pri 

rozhodovaní o spôsobe financovania možno vychádzať z dvoch základných spôsobov – 

vlastné  a cudzie zdroje. Toto je tiež zrejmé z tab. č. 2. 

Tab. č.  2 – Rozdelenie zdrojov financovania (62) 

Vlastné zdroje Cudzie zdroje 

Vlastné zdroje developera 

Vklady a zálohy akcionárov, investorov 

 

 

Úvery od bánk v rôznych formách 

Prostriedky od finančných inštitúcií 

Zdroje od materskej spoločnosti 

Dotácie 

 

 

Hromada a kol. (25) rozdeľujú spôsoby financovania developerského projektu do 

kategórií vlastné a cudzie, pričom rozdelenie je tiež zrejmé z tab. č. 2. Za vlastné zdroje sa 

považujú zdroje developera, investorov, vklady pozemkov, cudzími zdrojmi sú napr. zdroje 

poskytnuté úverom od banky alebo inej finančnej inštitúcie, zdroje od materskej spoločnosti.  

Takmer každý developerský projekt je financovaný kombináciou vlastných a cudzích 

zdrojov, dôležitý je ale ich pomer. Čím viac zdrojov je požičaných od banky, tým sa dá 

považovať projekt za bezpečnejší, pretože banku možno hodnotiť za silného partnera, 

za pomoci ktorého sa projekt väčšinou dokončí. 
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2.2.3 Účastníci projektového financovania 

Pretože systém projektového financovania je zložitý proces s veľkými rizikami, 

spravidla v ňom vystupuje viacero subjektov, ktorými sú: (33, 65) 

Sponzori  

Možno ich považovať za nositeľov celého projektu, iniciátorov a koordinátorov. 

Zabezpečujú celkovú prípravu a realizáciu vrátane možností, spôsobu a podmienok 

financovania projektu. Zodpovedajú za prípravu projektovej dokumentácie, prevádzajú 

technické a ekonomické analýzy, vyhodnocujú možné riziká, uzatvárajú zmluvy apod. Od 

sponzorov sa môže požadovať poskytnutie záruky na krytie niektorých záväzkov alebo rizík, 

ktoré plynú z projektu. Záruky nie sú síce úplne postačujúce, slúžia skôr na motiváciu, aby 

bol projekt úspešne dokončený. Sponzormi obvykle bývajú vlastníci a investori. (33) 

Definovať ich môžeme v niekoľkých kategóriách, napr. priemyselní sponzori (iniciatívu vidia 

najmä v priemyselných projektoch), verejní sponzori (ciele sa zameriavajú na samosprávy, 

regióny a pod.), dodávatelia, finanční investori, stavebné firmy, komerčné banky atď. (23) 

Vlastníci 

Vlastníkmi sa rozumejú subjekty, ktoré do projektu investujú finančné prostriedky 

s vidinou budúceho zisku plynúceho z prevádzky, a tým návratnosť vloženého kapitálu. 

Vlastníkmi obvykle bývajú sponzori, ale môžu nimi byť ako iné subjekty napr. akcionári, štát, 

dodávatelia apod. (65) 

Špeciálna projektová spoločnosť  

Zvláštna projektová spoločnosť (Special purpose vehicle – SPV prípadne special 

purpose entity – SPE, special purpose company – SPC) sa zakladá špeciálne pre potreby 

konkrétneho projektu, resp. pre jeho financovanie. Spravidla sa jedná o partnerské spoločnosti 

resp. dcérske spoločnosti developera pre účely realizácie developerského projektu. 

Základným princípom tohto je oddelenie finančného rizika plynúceho z projektu od ich 

materskej spoločnosti. 

Nie všetci developeri teda realizujú stanovený projekt priamo pod vlastným menom. 

Na tento účel si môžu založiť špecifický druh spoločnosti. Tento model prináša viacero 

výhod, najmä z legislatívneho a finančného hľadiska.  Ide o právne a ekonomicky nezávislú 

spoločnosť vytvorenú sponzormi projektu, zvyčajne má obmedzenú životnosť. Získavanie 

prostriedkov je v tomto prípade spojené s obmedzeným postihom alebo s takmer nulovým 
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spätným postihom. Má to viacero výhod, hlavnou je v prípade vyhlásenia konkurzu na 

projektovú spoločnosť neohrozenie developera po jeho finančnej stránke, pretože dlžníkom 

vo vzťahu k banke je spravidla SPV založená pre konkrétny projekt. Ďalšou výhodou je, že po 

realizácii výstavby sa finálnemu investorovi spravidla neprevádza priamo vlastnícke právo 

k nehnuteľnosti, ale len podiel v projektovej spoločnosti, ktorá je vlastníkom týchto 

nehnuteľností. V českom právnom prostredí najčastejšie projektová spoločnosť vystupuje ako 

spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciová spoločnosť. (3, 4, 33)  

Veritelia, finančné inštitúcie (banky, poisťovne, štát)   

Zaisťujú prevažnú časť finančných zdrojov, ktoré sú potrebné na realizáciu projektu. 

Poskytujú kapitál formou úveru v zjednanom objeme a čase a zárukami zaisťujú kladný 

priebeh financovania, teda finančne zastrešujú projekt. Podieľajú sa na príprave 

implementačného plánu, hodnotia výnosnosť projektu. Môže ísť o jednu banku, ktorá 

poskytuje úver alebo o konzorcium bánk. 

Častokrát banky v rámci projektového financovania vystupujú ako aranžéri prípravy 

projektu alebo agenti:  

 Aranžéri zaisťujú zhodu medzi jednotlivými účastníkmi projektového 

financovania, dojednávajú podmienky projektového úveru a spôsoby ich 

zaistenia, podiel a povinnosti jednotlivých veriteľov, posudzujú 

opodstatnenosť, výhodnosť, riziká projektu. 

 Agenti z pozície dodávateľa finančných prostriedkov riadia proces poskytnutia 

a splácania úverov, overujú dodržiavanie úverových zmlúv – súlad ustanovení 

a užitia zdrojov, spravujú účty, nie sú zodpovední za  rozhodnutie o úvere, ale 

sú zodpovední za mechanické aspekty úveru, ako je koordinácia čerpania, 

splácania úveru či komunikácia medzi účastníkmi. (33, 65, 26) 

Štát 

Prostredníctvom svojich inštitúcií sa štát stáva účastníkom projektu v prípade, že sa 

jedná napr. o projekt industrializácie územia, ochranu prírody, alebo významné dopravné či 

energetické stavby, na ktorých má záujem. (65) 

Nezávislý technický poradca   

V záležitostiach, o ktorých majú veritelia a sponzori len obmedzené znalostí, možno 

využiť poradenstvo technických odborníkov. Technickí poradcovia zvyčajne vypracovávajú 
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pre veriteľov a sponzorov správy, monitorujú projekt, prípadne môžu pôsobiť ako arbitri 

v prípade nezhody medzi sponzormi a veriteľmi. (33) 

Dodávatelia  

V podstate môže ísť o dodávku jednej spoločnosti či viacerých subdodávateľov. 

Zabezpečujú dodávky investičných častí projektu, služieb, materiálov, montáží či dopravy, 

a to nielen v čase realizácie projektu, ale aj po jeho uvedení do užívania napr. formou servisu 

niektorej časti objektu, stroja či zariadenia. 

Odoberatelia  

Sú nimi subjekty, ktoré sa zmluvne zaviazali odoberať určité výstupy projektu, 

a preberajú tak určité riziká spojené s konkrétnym výstupom. Súčasťou zmlúv býva aj cena 

odoberanej produkcie. 

2.2.4 Postupy bánk pri poskytovaní úveru 

V rámci projektového financovania nehnuteľností poskytujú banky úvery na kúpu, 

výstavbu alebo rekonštrukciu. V súčasnej dobe je možné získať okolo 80 % – 90 % hodnoty 

projektu, kritériá sú individuálne pre rôzne banky. Aj keď každá banka má pre poskytnutie 

čerpania úveru na developerský projekt resp. projektové financovanie svoje vlastné 

podmienky, základný postup bánk pri poskytovaní úveru by sa dal zhrnúť nasledovne. 

Analýza projektu  

Developer musí banke predložiť podnikateľský plán, banka posudzuje. Pozornosť sa 

sústreďuje predovšetkým na finančný plán a marketingovú analýzu, ďalej na dodávateľa 

a projektového manažéra. Zvláštna pozornosť sa kladie na rentabilitu nákladov a výnosov, 

LTV.  

Základným ekonomickým ukazovateľom, ktorý banky pri financovaní developerského 

projektu sledujú je tzv. LTV (Loan to Value Ratio). Je to pomer výšky poskytovaného úveru 

k tržnej hodnote financovanej nehnuteľnosti, resp. číslo, ktoré opisuje veľkosť objemu úveru 

v porovnaní s hodnotou majetku zabezpečujúceho úver vyjadrené v percentách. Výpočet je 

tiež zrejmý z rovnice nižšie. Tržnú hodnotu nehnuteľnosti určujú banky podľa svojich 

postupov, väčšinou za pomoci svojich interných znalcov a odhadcov, prípadne za pomoci 

nezávislých externých odhadcov, ktorých posudky banka akceptuje. (12, 42, 65) 
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𝐿𝑇𝑉 =
𝐶𝐿

𝑉𝑅𝐸
∙ 100  

kde: LTV – pomer medzi výškou úveru a hodnotou financovanej nehnuteľnosti 

         CL – (Commercial Loan) výška poskytnutého úveru či komerčnej hypotéky 

         VRE – (Value of Real Estate) tržná hodnota financovanej nehnuteľnosti  

 

Hodnotu LTV určuje ČNB, momentálne nesmie prekročiť 90 % a podiel úverov s LTV od 80 

do 90 % nesmie byť vyšší ako 15 %. (9) 

Banka svoju účasť na financovaní projektu tiež zvažuje v závislosti od projektového 

rizika, ktoré spravidla posudzuje nezávislý expert, pričom sa overujú technické parametre 

projektu. Okrem toho banky skúmajú aj úverové riziko, cieľom ktorého je predísť riziku 

nesplatenia úveru dlžníkom. (26) 

Identifikácia rizík a návrh na ich zmiernenie alebo odstránenie  

Banka prevádza napr. analýzu citlivosti jednotlivých rizikových faktorov 

vyskytujúcich sa v projekte. Takýmto spôsobom môže banka napr. sledovať, kam až môžu 

klesnúť predajné ceny, aby výnosy pokryli 100 % istiny úveru pri plnej predajnosti všetkých 

jednotiek, ktoré projekt obsahuje, alebo sa sleduje, koľko je minimálne potrebné predať 

jednotiek pri navrhovaných predajných cenách, aby výnosy pokryli 100 % úveru.  Ďalej môže 

banka sledovať vplyv týchto faktorov na úhradu celkovej istiny a všetkých finančných 

nákladov. Banka takto nastavuje krízové body, ktoré bude v priebehu projektu sledovať, a pod 

ktoré by hodnoty nikdy nemali klesnúť, v opačnom prípade hrozí zastavenie čerpania 

úverových prostriedkov. (29) 

Návrh podmienok financovania  

Po komplexnej analýze projektu banka vyhotoví návrh podmienok (term-sheet), 

v rámci ktorých je ochotná úver poskytnúť. Tento návrh podmienok obsahuje všetky 

parametre úveru a požiadavky banky, avšak ešte stále je to nezáväzný bankový dokument 

a nejedná sa teda o prísľub úveru. Záväzok banky poskytnúť úver za predom stanovených 

podmienok predstavuje až úverová zmluva. Až po akceptácii podmienok v term-sheete sa 

podáva žiadosť o úver a ten musí prejsť stanoveným schvaľovacím procesom. (29) 



27 

Projektový účet 

V prípade poskytnutia úveru banka zriaďuje špeciálny účet, z ktorého sa výstavba 

bude financovať, a ktorý bude môcť neustále kontrolovať. Banka financuje výstavbu projektu 

vždy projektovo, resp. požaduje založenie spoločnosti zvláštneho určenia tzv. SPV, ktorú si 

berie do zástavy, vrátane všetkého majetku, financií, pozemkov, celej stavby a akcií. 

V prípade, ak by mal developer problém s výstavbou, projekt preberie banka a sama ho 

dokončí. (66) 

V prípade poskytnutia úveru je dlžník povinný banke ako veriteľovi uhradiť 

v stanovenej lehote splatnosti menovitú hodnotu úveru a ostatné príslušenstvo – teda úroky, 

poplatky, prípadné penále a pod. Samozrejme, čím sa úver poskytuje vo vyšších menovitých 

hodnotách, a na dlhšiu lehotu splatnosti, tým sa banka dostáva do vyššieho rizika nesplatenia 

úveru. 

2.2.5 Poistenie 

Takmer všetky nehnuteľnosti sú v dnešnej dobe financované prostredníctvom hypoték 

či úverov. Každá z nich by preto mala byť riadne poistená. Aj s poistením sa však spájajú 

špecifické riziká, napr. doplácanie na nadpoistenie, resp. podpoistenie, teda keď je hodnota 

poistenia vyššia alebo nižšia než hodnota dotknutej nehnuteľnosti. Uzavretie poistenia je 

v podstate nevyhnutným predpokladom pre poskytnutie hypotéky ako celku. Banky ho riešia 

v kooperácii s vybranými poisťovňami. Na druhej strane, klient sa nemusí spoliehať výlučne 

na ponuku banky a môže využiť alternatívu v podobe poistenia v inej inštitúcii. Samotné 

poistenie sa vzťahuje hlavne na zničenie a čiastočné poškodenie objektu a ostatných 

stavebných súčastí, vyššiu moc, požiar, vytopenie a pod. Samozrejme, predmetom poistenia 

nemusí byť len nová nehnuteľnosť, ale aj starší a skôr využívaný objekt. Poistenie sa väčšinou 

netýka pozemkov, no presné detaily vždy určuje poistná zmluva.  

Banky sa proti stavebným komplikáciám najčastejšie zabezpečujú prostredníctvom 

vinkulovaného poistenia. Odborníci upozorňujú, že banky neraz podceňujú mieru poistenia. 

Ako subjekty, ktoré financujú developerské projekty však majú právo určovať rozličné 

podmienky. Nie vždy ho ale využívajú. Ako to už býva, druhá strana má na to iný názor 

a banky sú so sledovaním poistných parametrov spokojné. Pri vinkulácii v podstate každá 

banka preveruje poistené riziká i rozsah poistných služieb. Minimálne zabezpečenie sa 

v tomto smere vzťahuje zničenie alebo poškodenie veci voči náhodným udalostiam v 

dôsledku živelnej pohromy, havárie či katastrofy. Niektoré z nich požadujú poistenie v období 
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celého obchodného vzťahu. Pre doplnenie, poistenie subdodávateľských firiem spravidla 

neskúmajú. Ide o výhradnú kompetenciu prislúchajúcu generálnemu dodávateľovi projektu. 

Rozdiely však môže znamenať realizácia stavby jedným generálnym dodávateľom na jednej 

strane a rôznymi samostatnými dodávateľmi na strane druhej. V druhom spomenutom prípade 

sa hodnotí adekvátnosť poistenia všetkých dodávateľov, príp. sa tretia strana preveruje cez 

klienta. Ak sú financované developerské projekty väčších rozmerov, banka zvyčajne požaduje 

poistenie do výšky súhrnných nákladov, príp. na mieru trhovej hodnoty očakávanej 

v budúcnosti. Dôvodom je hlavne vytvorenie určitej rezervy pre prípad podpoistenia. (31) 

Ďalším aktérom je v poisťovacej oblasti národná banka štátu. Môže pre komerčné 

banky vytvárať regulačné podmienky súvisiace s monitorovaním založeného majetku a jeho 

adekvátnym poistením proti rizikovým aspektom. Rovnako by mali kontrolovať aj jeho 

finančnú hodnotu. Túto sféru si vzala pod hodnotiaci mechanizmus aj Európska centrálna 

banka. V roku 2014 napr. uskutočnila komplexné hodnotenie AQR zahŕňajúce aj poistné 

záležitosti. Vo všeobecnosti teda môžeme tvrdiť, že poistenie tohto druhu pokrýva tie riziká, 

ktoré nie sú inak definované, resp. nie sú uvedené v tzv. výlukách. Zaradiť sem môžeme 

menej pravdepodobné situácie ako výbuch jadrovej bomby či vojnu, ale aj tri kľúčové výluky 

viažuce sa na stavby – chybu materiálu, chybu v projekte a nekvalitnú prácu. Škody na 

častiach stavby vyhotovených podľa dohody sú už následne kryté. Chyby v projekte by sa 

mali refundovať prostredníctvom poistenia hmotnej zodpovednosti stavebných inžinierov, 

reklamačné konanie zasa napomáha pri problémoch s materiálom. Nesprávne, resp. nekvalitne 

odvedená práca je zase podnikateľským rizikom, s ktorým musia počítať stavebné firmy. Je 

však zrejmé, že niektoré prípady sa jednoducho nedajú poistiť. Poistné zmluvy obsahujú 

spomínané výluky, pričom sa z nich väčšinou nedá odchýliť žiadnym dostupným spôsobom 

a riešenie nie je možné vykonať ani formou individuálneho pripoistenia. (31) 

2.2.6 Dielčí záver 

Kapitola 1.2 sa zameriava predovšetkým na financovanie developerských projektov, 

hovorí o možných spôsoboch získavania zdrojov. Ďalej sa sústreďuje na popis jednotlivých 

účastníkov podieľajúcich sa na projektovom financovaní. V závere sa venuje postupom bánk 

pri poskytovaní finančných prostriedkov a poisteniu.  
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2.3 RIZIKÁ 

Riziko je súčasťou každodenného života. Obecná definícia znie, „riziko je 

pravdepodobnosť neočakávaného dôsledku určitého rozhodnutia, akcie alebo udalosti. “ (61) 

Na druhej strane, pojem „riziko“ má mnoho definícií a môže vyjadrovať rôzne situácie, ktoré 

vplývajú na hladký priebeh skúmaných javov a procesov. S ohľadom na tému diplomovej 

práce ide predovšetkým o nejednoznačnosť výsledkov a realizácie vybraných developerských 

projektov. Vo všeobecnosti tiež môžeme tvrdiť, že s rizikami sa spája nebezpečenstvo vzniku 

škodových udalostí, viacerých druhov poškodenia, resp. straty a tiež sem zaraďujeme 

podnikateľský neúspech. Vo sfére developerských projektov môžeme riziko vnímať aj ako 

stav určitého odchýlenia od očakávaných projektových zámerov. 

Je teda žiaduce, aby sa developer, príp. investor snažil o minimalizáciu výskytu rizík 

a s nimi súvisiacich negatívnych aspektov. Systém riadenia rizík sa v podstate skladá 

z niekoľkých činností, ktoré môžeme zhrnúť do piatich, resp. šiestich fáz – identifikácia, 

klasifikácia, analýza, zhodnotenie výsledkov analýzy, zaistenie sa proti rizikám a kontrola 

prijatých opatrení. (19) Riziko by pritom malo prechádzať istou analyzačnou a evaluačnou 

etapou. Riadenie rizikových faktorov môžeme definovať do štyroch hlavných fáz: 

- Identifikácia 

- Evaluácia 

- Príprava adekvátnej reakcie na potenciálne riziko 

- Dohľad nad rizikami počas realizácie projektu (53) 

Prvá fáza predstavuje samotné vymedzenie rizík, ktoré sa reálne môžu objaviť 

v sledovanom projekte. Môžu sa vyskytovať v internom i externom prostredí. Z ich celkového 

objemu však musíme vyberať tie podstatné. Taktiež je nevyhnutné uvedomiť si, že aj rizikový 

projekt má veľkú šancu na jeho úspešnú realizáciu. Dôležitým predpokladom v tejto situácii 

je práve správne nastavenie riadenia jednotlivých rizík. (53) Identifikácia rizík predchádza ich 

evaluácii, teda hodnoteniu. Výsledkom hodnotiaceho procesu je získanie informácií 

o závažnosti konkrétneho rizika. Od toho ďalej záleží forma a rozsah adekvátnej reakcie na 

vzniknutý stav. Riziká je ale potrebné prehodnocovať počas celého priebehu realizácie 

projektu, nakoľko ich úloha a význam sa môže meniť. Hodnotenie rizík sa v podstate delí na 

dva typy – kvalitatívne a kvantitatívne. Kvalitatívny používame v prípade, že relevantnosť 

rizík sa odhaduje len veľmi ťažko, príp. je to znemožnené úplne. Kvantitatívny postup je hlbší 

a náročnejší z hľadiska času i financií. U rizík tohto druhu je podstatné rozpoznať čo 
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najpresnejšiu mieru pravdepodobnosti a ich dopadu na skúmaný projekt. (52) V oblasti 

hodnotenia rizík developerských projektov je dôležité spomenúť i využitie dvoch pracovných 

metód – prvou je tzv. analýza citlivosti a druhou expertné hodnotenie.  

Analýzou citlivosti určujeme predovšetkým vplyv rizikového aspektu na skúmaný 

projekt. Pomocou tejto metódy teda nestanovujeme pravdepodobnosť výskytu rizika. 

Podmienkou jej použitia je existencia príslušného matematického vzorca. Hlavným cieľom je 

pri spomenutej alternatíve najmä zistenie citlivosti konkrétneho faktoru a možných zmien 

rizikových elementov ovplyvňujúcich uvedený faktor. Uplatňuje sa hlavne pri finančných 

faktoroch. Ústredným mechanizmom je tu jednofaktorová analýza. Riziko vplývajúce na 

projekt v menšej miere pokladáme aj za menej podstatné. Ak sa však riziko pri rovnakej 

zmene hodnôt zväčšuje, rastie tiež jeho celkový význam pre priebeh projektu. Riziko, ktoré 

skúmame, je teda aj citlivejšie na prípadné zmeny kľúčových elementov. Hodnotenie 

investičných projektov tu zahŕňa optimistické i pesimistické odchýlky. Pri tomto druhu 

analýzy teda treba brať do úvahy oba scenáre – záporný i kladný. Za výhodu uvedenej metódy 

považujú odborníci práve rešpektovanie nerovnakej miery neistoty analyzovaných faktorov. 

Na druhej strane, medzi jej zásadné nedostatky zasa radia odlišné chápanie pesimistického 

a optimistického variantu vývoja. To často vytvára nejednoznačné situácie ovplyvňujúce 

riadenie rizík. (21) 

Kvalitatívne hodnotenie rizikových elementov je naopak založené na znaleckom 

posudzovaní. Experti by mali spĺňať kvalifikačné kritériá podľa jednotlivých rizikových sfér. 

Podstatou metódy je hodnotenie rizík v rámci dvoch pohľadov – pravdepodobnosť existencie 

rizika a miera dopadu (môže byť pozitívny i negatívny). Význam konkrétneho rizika sa 

následne odvíja od uvedených čiastkových hľadísk. (21) Celkový vplyv rizikového faktoru na 

daný projekt potom môžeme vnímať v troch ústredných dimenziách. Ide o čas, náklady 

a v neposlednom rade kvalitu. Od všetkých troch totiž závisí úspešná realizácia celého 

projektu. Vplyv sa na záver hodnotí na stupnici s piatimi štádiami. Spolu 

s pravdepodobnosťou by mali vykazovať totožné hodnoty.  

Klasifikácia rizika je pomerne rozsiahla, možno ho deliť z viacerých aspektov. Medzi 

základné spôsoby triedenia patrí: podnikateľské a čisté, systematické a nesystematické, 

vnútorné a vonkajšie, ovplyvniteľné a neovplyvniteľné, primárne a sekundárne, vo fáze 

prípravy, realizácie a prevádzky projektu. Podľa ich vecnej náplne sa riziká delia na: 

technicko-technologické, výrobné, ekonomické, tržné, finančné, legislatívne, politické, 

environmentálne, spojené s ľudským činiteľom, informačné, zásahy vyššej moci. (20)  
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Riziko je taktiež prirodzenou súčasťou projektu. Každý projekt so sebou nesie nejaké 

riziká, s niektorými sa dá hneď počítať, lebo sú viditeľné, iné sú skryté – človek ich 

nepredpokladá a často negatívne prekvapia. Developerské projekty ako špecifická oblasť 

podnikania sú spojené s mnohými rizikami a diplomová práca sa ďalej sústreďuje na vybrané 

riziká, s ktorými sa pri developerských projektoch často stretávame. 

2.3.1 Bankové 

Bankové riziká sú špecifickou oblasťou, no taktiež sa vzťahujú predovšetkým na vývoj 

ekonomickej situácie. Existuje tu alternatíva, že rôzne procesy nebudú prebiehať podľa 

vopred naplánovaného scenára, príp. sa nenaplnia očakávané predpoklady a výsledky. Banky 

kvôli tomu vyvíjajú maximálnu snahu o ochranu pred týmito rizikami. Robia tak 

prostredníctvom ich riadenia, resp. kontroly. Vďaka nim by inštitúcia mala odolať zmenám na 

trhu i v hospodárstve. Operačné aktivity a obchodovanie tým pádom zostávajú stabilné 

a životaschopnosť banky nie je ohrozená. (30) K základným prvkom rizikového riadenia 

radíme napr. zoznamy pravidiel, parametrov a limitov. Pomocou informačných systémov je 

možné riziká monitorovať a vykazovať ich aktivitu. Táto metóda umožňuje riziká 

konsolidovať, nakoľko môžu medzi nimi existovať určité väzby. K bankovým rizikám tiež 

priraďujeme úverové, trhové, operačné, obchodné či riziko likvidity. Kontrola a riadenie 

bankových rizík má značný význam pre celú spoločnosť. Ich nezvládnutie môže prejsť až 

k systémovým rizikám ohrozujúcim bankovú sústavu štátu. Banky sú jedným z kľúčových 

prvkov v developerských projektoch, nakoľko tvoria nenahraditeľný zdroj ich financovania.  

2.3.2 Finančné 

Odvíjajúce sa od spôsobu financovania 

Jedno z najväčších rizík kupujúci podstupujú keď si kupujú nehnuteľnosť od  

developerov, ktorí financujú projekt rizikovo. Ako jedna z možností rozpoznať developera sa 

javí porovnanie financovania projektu.  

Česká asociace pro nemovitosti uvádza, že developerov možno rozdeliť podľa toho, 

akým spôsobom financujú výstavbu projektu do troch skupín, zároveň tak možno odlíšiť 

rizikovosť developera: 

 Najrizikovejší – financuje výstavbu z vlastných zdrojov resp. zdrojov klientov 

Pri tomto type financovania má developer pre všetky svoje rozostavané projekty len 

jednu spoločnosť. Finančné prostriedky, ktoré získava predajom nehnuteľností v jednom 
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projekte priamo investuje do výstavby ďalších projektov. Pri výstavbe každého projektu je už 

na začiatku potrebný kapitál na kúpu pozemkov a začatie výstavby. Tento sa získava 

z predchádzajúcich projektov. Financovanie z vlastných zdrojov sa tak javí ako veľmi 

rizikové. Stačí jediný problém v jednom projekte a je ohrozené dokončenie všetkých ďalších 

projektov, riziká vôbec nie sú diverzifikované.  

Developeri vlastné zdroje resp. financie kupujúcich získavajú už pri počiatočnej 

rezervácii. Spoločnosti väčšinou požadujú určitú čiastku z ceny nehnuteľnosti pri podpise 

rezervácie, ďalej sa skladá nejaká čiastka po etapách, napríklad po dokončení hrubej stavby, 

po zastrešení, niečo po kolaudácii apod. Nastavenie týchto súm a fáz, v ktorých budú čiastky 

splácané, sú individuálne. 

 Menej rizikový  - financovanie úverom od súkromného investora  

Tento spôsob je síce bezpečnejší, ako keby developer staval projekt z financií klientov, 

ale na rozdiel od zavedenej banky, ktorej krach je veľmi nepravdepodobný, sa tu dôvera 

vkladá do súkromnej spoločnosti. Či bude teda projekt dokončený, záleží od tejto firmy a jej 

dôveryhodnosti. U menej známych alebo nových spoločností sa dá solventnosť preverovať len 

veľmi ťažko. 

 Najmenej rizikový – projekt financuje jedna banka alebo viacero bánk 

Tento sa pre kupujúcich objektívne javí ako najmenej rizikový. Banka má rovnaký 

záujem ako kupujúci, chce mať istotu, že developer projekt dokončí. Požičia mu maximálne 

70 % zdrojov, zvyšok musí vložiť zo svojho (do týchto 30 % vlastných zdrojov sa započítava 

aj cena pozemkov). Ďalším vykrytým rizikom je, že banka stavbu vždy financuje projektovo, 

požaduje po developerovi, aby zriadil špeciálnu projektovú spoločnosť – SPV (viď 

kap.1.2.3.), ktorej účet má neustále pod kontrolou. Narozdiel od financovania vlastnými 

zdrojmi sa v tomto prípade nepreberajú riziká ďalších súbežných projektov a peniaze sa 

nepresúvajú z jedného projektu do druhého. Keď skrachuje nejaký projekt spoločnosti, nemá 

to vplyv na ďalšie projekty. (8, 28, 66) 

Krach 

V časoch finančnej krízy je samozrejme nebezpečenstvo krachu pomerne veľkým 

rizikom. Okrem krachu konkrétneho projektu môžu byť takto postihnuté aj celé spoločnosti, 

príp. bankové inštitúcie. Riskantné investície v medzinárodnom, ale aj domácom obchode 

neraz spôsobujú problémy najmä v ekonomickom a hospodárskom prostredí danej krajiny. 
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Spomenuté investície majú častokrát nenávratný charakter, čo vyvoláva obavy a nestabilitu na 

finančných trhoch. Priamy dopad uvedenej situácie sme mali možnosť vidieť viackrát 

v minulosti a deje sa to tak aj dnes. Riziko krachu firiem rastie už od roku 2016. Podľa 

hodnotenia spoločnosti Coface sa momentálne pohybuje na najvyššej úrovni od prelomu 

tisícročí. A treba povedať, že prieskum bol uskutočnený na rozsiahlej vzorke – až 160 krajín 

sveta. (49) Tento negatívny fenomén sa netýka len najväčších ekonomík sveta (teda USA, 

Číny, Japonska a pod.), ale aj ďalších, ktoré dnes považujeme za rozvinuté s vysokým 

potenciálom do budúcnosti. So zhoršovaním miery úverového rizika rastie aj riziko krachu 

firiem vplývajúcich na developerské projekty v Českej republike.  

Konkurz 

Obdobným rizikovým faktorom je tiež konkurz. Týka sa spoločnosti s platobnou 

neschopnosťou, resp. predlžením. Ak sa spoločnosť dostane k hodnote záporného imania, 

znamená to vážny problém jednak pre spoločnosť samotnú, ako aj jej veriteľov. Automaticky 

sa zastavia všetky rozbehnuté projekty a spoločnosť vykonáva výhradne bežné a nevyhnutné 

úkony. Komplikáciou sa však môže stať aj podobná situácia, kedy síce firma nie je ani 

platobne neschopná, ani nemá status predlženej, no pomer záväzkov a objemu vlastného 

majetku nespĺňa predpísaný limit, pretože je na príliš nízkej úrovni. Za týchto okolností 

spravidla hovoríme o kríze, resp. krízovom stave spoločnosti. (60) Je zrejmé, že daný stav 

ešte neznamená nevyhnutný krach a znemožnenie realizácie projektu, no investor (developer) 

musí prijať rázne opatrenia na jeho odvrátenie v čo najrýchlejšom časovom horizonte. Inak 

hrozí spomenutý scenár, pričom krach, konkurz i krízový stav úzko súvisia s finančnými 

rizikami developerského projektu.  

2.3.3 Vyššia moc 

Riziká viažuce sa k tzv. vyššej moci môžeme jednoznačne zaradiť medzi 

neovplyvniteľné. Človek len ťažko zmení ich charakter, aj keď v poslednej dekáde sa jeho 

zodpovednosti za tieto javy pripisuje čoraz väčší význam. Predovšetkým globálne 

otepľovanie spôsobené ľudskou činnosťou zapríčiňuje rozsiahle záplavy, suchá, požiare 

veterné smršte a ďalšie prírodné katastrofy. Práve podnebie, resp. počasie patrí k elementom, 

z ktorých majú investori prinajmenšom rovnaké obavy ako z rizík finančnej povahy. Súvisia 

s nimi totiž ďalšie procesy s negatívnym dopadom na realizáciu developerských projektov. 

Ide napríklad o prerušenie dodávok energií, výpadok prevádzkových sietí či dodávateľského 

reťazca. Vybudovanie systému viacerých dodávateľov je totiž pre mnoho firiem príliš 
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nákladné, a tak v prípade obmedzenia činnosti generálneho dodávateľa nastáva pre ne 

existenčný problém.  

Podľa štúdie poisťovne Allianz patrí následkom prírodnej katastrofy druhé miesto 

v rebríčku podnikateľských rizík so ziskom 44 % odpovedí oslovených subjektov. Ak si tento 

trend vezmeme v širšom meradle, za uplynulé tri desaťročia sa poistné škody zapríčinené 

prírodou zvýšili až 15-násobne. A v blízkej budúcnosti budú s veľkou pravdepodobnosťou 

ešte narastať. Mnoho projektov v Afrike a Ázii zatiaľ nie je poistených, čo sa v nasledujúcich 

rokoch nepochybne zmení a k nárastu škôd s istotou prispejú aj prípadné komplikácie 

v pobrežných zónach, ktoré sú už dnes definované ako veľmi rizikové. Developerské projekty 

sú z hľadiska prírodných rizík často ohrozované aj v USA, Kanade či Austrálii. Práve v týchto 

regiónoch sveta dnes pozorujeme rôzne extrémy počasia a lokálnej klímy. Ako je uvedené 

vyššie, prírodné, ale aj technické riziká je veľmi náročné predvídať a vplývať na ne. Ich 

hrozba bude s dynamickým rozvojom vedy, techniky a výrobných síl ešte stúpať. Skryté 

nebezpečenstvo okrem toho vnímame aj v nezodpovednom postoji ku globálnym klimatickým 

zmenám a v preferovaní personálnych, subjektívnych záujmov nad záujmami spoločnosti. 

Medzinárodné, resp. nadnárodné developerské spoločnosti sa v tejto kategórii rizík môžu 

stretnúť aj s inými špecifikami ohrozujúcimi bezpečnosť, finančnú istotu, ale aj zdravie 

a životy zamestnancov. Ide predovšetkým o kybernetické útoky a použitie rôznych 

moderných strategických zbraní bez použitia fyzického násilia. V našom geografickom 

priestore sa zrejme zatiaľ nemusíme bezprostredne obávať tohto druhu rizík, no v budúcnosti 

s nimi musíme počítať a venovať sa vývoju ochranných systémov a ďalších opatrení. (56) 

Celkovo však možno konštatovať, že riziká pochádzajúce z „vyššej moci“ tvoria 

významnú zložku obmedzení v realizácii developerských projektov. Kvôli svojej 

neovplyvniteľnej povahe s nimi človek v súčasných podmienkach nedokáže rovnocenne 

bojovať.  

2.3.4 Lokalita/plán budúcej výstavby 

Faktor lokality zohráva pri developerských projektoch kľúčovú úlohu. Prostredie, 

v ktorom sa má realizovať, musí spĺňať niekoľko dôležitých podmienok. Aj kvôli tomu 

podlieha lokalita pomerne prísnemu a dlhému výberovému procesu. Spravidla ide o územie, 

ktoré spája viacero zhodných znakov a vlastností. Môžeme ho ustanoviť ako blízke, ale aj 

vzdialené okolie projektu. Definujúcimi znakmi lokality sú najmä jej využitie, štruktúra 

a celková morfológia. Jej usporiadanie zahŕňa predovšetkým ťažko ovplyvniteľné vlastnosti. 
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Zásadnou v tomto smere je geografická poloha, nakoľko tú nie je možné zmeniť a odvíjajú sa 

od nej ostatné súvisiace predpoklady. Podobný charakter má tiež terén, resp. jeho rozloženie. 

Nastavenie a umiestnenie svahov, vodných tokov či iných terénnych javov sa síce dá upraviť, 

no len v minimálnej miere. Z hľadiska štruktúry a využitia už počítame aj so zásahmi človeka. 

Štruktúra totiž priamo vplýva na využitie lokality. Je to v podstate odraz vývoja záujmu 

o danú lokalitu a formu jej využitia. V prípade zmien ide o konkrétne zásahy meniace ráz 

krajiny, pričom sa z nej stáva prostredie s urbánnou povahou. Štruktúra sa následne stáva 

definičným prvkom lokality a určuje rozmiestnenie všetkých objektov od samotných stavieb 

až po inžinierske siete, infraštruktúru a pod. Podľa toho je spravidla určené aj jej optimálne 

využitie v danej chvíli. (24) 

Môžeme však stanoviť aj inú definíciu, napr. z pohľadu budúceho vývoja zmien 

a ďalšieho potenciálneho využitia. Vtedy hovoríme o troch typoch územia – stabilizovanom, 

transformačnom, a rozvojovom. (15) Ako aj názov napovedá, v stabilizovanom 

nepredpokladáme významné modifikácie v štruktúre, skôr jej doplnenie. Transformačné 

územie je typické nutnosťou premeny, príp. oživenia jeho štruktúry. Tá na ňom už existuje, 

no vyžaduje si určité zmeny v rozličnej škále – od minimálnych až po radikálne. Za rozvojové 

plochy pokladáme tie, ktoré nie sú zastavané. Je však pri nich vysoký predpoklad, že 

zastavané budú. Pre developerov sú atraktívne, nakoľko tu môžu realizovať svoje investície 

a projekty v plnej miere. V krajnom prípade sa môže vyskytnúť aj opačný prípad, kedy sa zo 

zastavanej zóny stane rozvojová plocha. Dobrým príkladom sú rekreačné zóny – za určitých 

okolností sa z nich stávajú rezidenčné územia a naopak. Štruktúra sa tak samozrejme líši.  

Lokalita je teda veľmi špecifickým rizikom a jej štruktúra sa mení s potrebami 

a požiadavkami developera. Urbánne prostredie možno využívať rôznym spôsobom. Na 

druhej strane, takéto prostredie nemožno dosiahnuť všade. Je logické, že pre úspešnosť 

developerských projektov je dôležitý prístup k inžinierskym sieťam, infraštruktúre a pod. 

V dnešných časoch existuje pomerne rozsiahly dopyt po rezidenčných zónach blízko prírody, 

ale zároveň v dobrej dostupnosti hromadnej dopravy a cestnej siete. Vyhľadávanými 

lokalitami sa preto stávajú obce v blízkosti veľkých miest. Počet ich obyvateľov v posledných 

desiatich rokoch narástol aj o viac ako 100 %. 

Zásadnou otázkou sa z hľadiska komfortu bývania teda stáva aj budúci plán výstavby. 

Okolie nehnuteľnosti je totiž výrazne ovplyvňované prípadnou ďalšou stavebnou aktivitou. 

Ak sa v ňom plánuje stavať aj naďalej, znamená to pre klienta niekoľko rokov trvajúce rušné 

obdobie. Kľud a ticho je veľmi nepravdepodobné, susedstvo bude takisto zmenené skôr na 
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stavenisko, než na rezidentnú oblasť. Z pohľadu klienta je dôležité zisťovať stavebný plán a 

etapizáciu výstavby vopred – ešte pred prípadnou kúpou. Vhodné je taktiež vedieť, či je 

stavebný plán reálny vo vzťahu k jeho financovaniu. V niektorých prípadoch sa stáva, že 

objem ďalšej výstavby je klientovi zatajený, príp. je mu deklarovaný len čiastočne. V tom 

prípade neskôr nastávajú sporné situácie, pri ktorých majiteľ svoju nehnuteľnosť nemôže 

využívať v plnej miere – keďže sa tu vyskytujú rôzne negatívne javy súvisiace s ďalšou 

výstavbou, napr. prašnosť, hlučnosť, obmedzenie súkromia a pod. Odporúčania odborníkov 

sú v tomto smere pomerne jasné – nechať si preveriť všetky príslušné aspekty právnikovi, 

príp. inému špecialistovi orientujúcemu sa v danej problematike. Nejde tu len o samotnú 

kúpnu zmluvu považovanú za základ obchodného vzťahu tohto typu, ale aj o vlastnícke 

vzťahy developera, jeho finančnú situáciu a pod. Je nevyhnutné vedieť, či je developer 

vlastníkom pozemkov, budov, či má zabezpečený úver v banke, ktorá projekt financuje atď. 

Aj od týchto elementov totiž závisí ďalší plán výstavby, pričom ten môže negatívne vplývať 

na nehnuteľnosti už zabývané. S danou problematikou sú navyše spojené ďalšie rizikové 

faktory súvisiace jednak s lokalitou, ale aj s možným rozširovaním susedných rezidentných 

zón. (28) 

2.3.5 Pozemok 

Základnou otázkou, ktorou by sa mal developer zaoberať pri kúpe pozemku je spôsob 

jeho využitia. Rozhodnutia o výbere konkrétneho pozemku sa však dejú už v prípravnej fáze 

projektu. Jeho vhodnosť pre danú výstavbu podlieha viacerým kritériám, záleží napr. od 

umiestnenia a štruktúry lokality, veľkosti pozemku. Dôkladná úvaha o možnostiach využitia 

je nevyhnutným predpokladom jeho kúpy. Pri tomto úkone môže investor či stavebník naraziť 

na viaceré riziká odvíjajúce sa od rôznych elementov. Ide napr. o charakteristiku a vlastnosti 

príslušného sídelného celku, resp. jeho obmedzenia. Tie sa môžu týkať napr. územného plánu, 

pamiatkových zón, technických parametrov potrebných na výstavbu atď. Nemožno opomenúť 

ani kvalitatívnu stránku pozemku. Rizikovým sa často ukazuje tvar, členitosť, orientácia 

z pohľadu svetových strán či lokalizácia v katastri obce. (47)  

Ako je uvedené vyššie, v dnešnej dobe je veľmi dôležitá dostupnosť z hľadiska 

dopravy a miera občianskej vybavenosti. V rezidenčných projektoch sa význam tohto faktoru 

ešte niekoľkonásobne zvyšuje. Klienti ho prakticky vždy berú do úvahy ako jeden zo 

zásadných. Nie každý pozemok je použiteľný na rezidenčný projekt, no v prípade veľkého 

dopytu sa dá viac či menej upraviť a prispôsobiť požadovanému stavu. Technická realizácia 

samotného projektu sa však so stúpajúcim počtom zmien pozemku paralelne odráža na 
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množstve použitých finančných prostriedkov a tým pádom konečnej cene. Ak sa investícia 

nedokáže reálne investorovi vrátiť, len ťažko môžeme očakávať, že ju bude chcieť realizovať. 

Ani lukratívny pozemok by zrejme nemal dostatočný efekt.  

Po odsúhlasení výberu konkrétneho pozemku nasleduje jeho kúpa. Jedná sa o tú 

náročnejšiu časť prípravnej fázy a je nevyhnutné vopred zabezpečiť jej financovanie. Faktom 

zostáva, že počet kvalitných pozemkov na rezidenčné účely postupne klesá a majitelia 

takýchto pozemkov sa ich budú vzdávať čoraz menej a ťažšie. S tým súvisí aj riziko 

neúmerného rastu cien stavebných parciel. Okrem priamej kúpy však existujú aj iné 

alternatívy umožňujúce sa dostať k požadovaným pozemkom. Ide napr. o dlhodobý prenájom 

či kúpu určitého podielu vo firme vlastníka. Tretia možnosť je o niečo komplikovanejšia – 

vlastník pozemku a záujemca oň založia spoločnosť, do ktorej jedna strana vloží uvedený 

pozemok a vkladom druhej strany (developer, investor) sú spravidla financie, príp. know-

how. Ako už bolo spomenuté, problematickým aspektom je výrazné ubúdanie vhodných 

pozemkov. Daný trend pozorujeme najmä vo veľkých mestách – v našich podmienkach napr. 

Brno, Praha, Bratislava a pod. Uvažuje sa preto o rezidenčných projektoch tvorených 

vysokými budovami, aby zaberali čo najmenšie plochy. Je však otázne, či budú v prostredí 

Česka alebo Slovenska úspešné a či ich môžeme považovať za dlhodobé riešenie neľahkej 

pozemkovej situácie.  

Územný plán 

Možnosti využitia pozemku podliehajú platnému územnému plánu resp. regulačnému 

plánu. Územný plán môžeme považovať za kľúčový a komplexný dokument riešiaci 

priestorovú štruktúru a funkčné využitie územia. Územný plán mesta Brna je záväzný pre 

poriadenie a vydanie regulačných plánov a pre rozhodovanie v území, hlavne pre vydávanie 

územných rozhodnutí. 

„Územný plán stanovuje základnú koncepciu rozvoja územia obce, ochrany jeho 

hodnôt, jeho plošného a priestorového usporiadania, usporiadanie krajiny a koncepciu 

verejnej infraštruktúry; vymedzí zastavané územie, plochy a koridory, najmä zastaviteľné 

plochy, plochy zmien v krajine a plochy vymedzené k zmene existujúcej zástavby, k obnove 

alebo opätovnému využitiu znehodnoteného územia, pre verejnoprospešné stavby, pre verejne 

prospešné opatrenia a pre územné rezervy a stanovuje podmienky pre využitie týchto plôch a 

koridorov.“ (68) 
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Vo vývoji ponuky developerov je Brno špecifickým regiónom, ktorý trápia 

predovšetkým nedostatky v  územnom pláne. Počet voľných parciel na zástavbu hlavne 

v  dostupnosti centra mesta sa rapídne znižuje a zastaralý územný plán s novými plochami 

takmer vôbec nepočíta. Momentálne platný limituje nielen množstvo dostupných parciel, ale 

aj mieru ich možnej zástavby. (6) 

Index podlažnej plochy (IPP)  

IPP je hodnota, ktorá určuje intenzitu zástavby. Možno podľa nej predpokladať, aká 

hustá zástavba sa v budúcnosti bude v okolí nachádzať, čo má určite vplyv na kvalitu bývania. 

Pri náhľade do územného plánu sa údaj IPP vyskytuje na stavebných parcelách. Na obr. č.  2 

je výstrižok z katastrálnej mapy, ktorý na vybranom pozemku zobrazuje IPP a ďalšie detaily 

o pozemku. 

 

Obr. č.  2 – Výrez z katastrálnej mapy – informácie k funkčnej ploche (11) 

Definícia IPP podľa (39) obecne záväznej vyhlášky štatutárneho mesta Brna č. 2/2004 

príloha 1 je pomerne presná.  

„IPP vyjadruje intenzitu využitia územia (napr. z hľadiska vytvárania charakteru 

územia, možného zaťaženia infraštruktúry a pod. ), tj. počet m² hrubej podlažnej plochy na m² 

základnej plochy. Hrubá podlažná plocha je pôdorysná plocha všetkých plných nadzemných 

podlaží stavieb vrátane konštrukcií, plným nadzemným podlažím je potom každé podlažie 

okrem podkrovia a podzemných podlaží. Za podkrovie sa pritom považuje také podlažie, ktoré 

má len strešné alebo vikierové okná (okrem schodišťových, prípustných aj v obvodovej stene), 

ktoré má nad minimálne 33 % podlažnej plochy šikmý strop, a ktorého zvislé steny 

nadväzujúce na šikmý strop sú max. 1,3 m vysoké. Podkrovie sa medzi plné podlažie 

nezapočítava iba v prípade, keď sa jeho využiteľná plocha (t. j. Tá, nad ktorou je svetlá výška 

miestností väčšia než 1,3 m) rovná minimálne 2/3 plochy pod ním ležiaceho podlažia.  Za 

podzemné podlažie sa pritom považuje také, ktoré má úroveň podlahy nižšie než 0,8 m pod 

najvyšším bodom priľahlého územia, v pásme širokom 5,0 m po obvode objektu.“ (39) Za 
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základnú plochu potom možno podľa tejto definície považovať výmeru parcelnej plochy. 

Zjednodušene povedané určuje intenzitu zástavby, hlavne z ohľadom na výšku stavby 

vzhľadom k veľkosti parcely. Podľa tejto skutočnosti možno konštatovať, že IPP má pre 

developera zásadný vplyv na výšku dosiahnuteľného zisku. 

Obmedzenia pozemku z hľadiska vlastníckych práv 

Obmedzeniami vlastníckych práv k nehnuteľnosti sú najmä vecné bremená, prípadne 

jej zástava.  

Podľa (68) „vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho 

iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať, alebo niečo konať“. Ďalej sa vecné 

bremená delia na služobnosť a reálne bremeno. Od reálneho bremena sa služobnosť odlišuje 

práve pasivitou vlastníka veci, ktorý je na základe služobnosti povinný niečo trpieť alebo sa 

niečo zdržať, čo by inak ako vlastník nehnuteľnej veci mohol vykonávať (napr. vlastník sa 

zaviaže k tomu, že ďalej nebude zvyšovať svoju stavbu, aby susedovi príliš nezatienila 

výhľad). Pre reálne bremeno je charakteristické, že zaväzuje vlastníka služobnej veci, aby 

v prospech inej osoby niečo aktívne konal či poskytoval jej nejaký úžitok (napr. časť plodov, 

ktoré sa urodia na jeho pozemku). (44) 

„Zástavné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky pre prípad, že dlh, ktorý jej 

zodpovedá, nebude včas splnený s tým, že v tomto prípade možno dosiahnuť uspokojenie z 

výťažku speňaženia zástavy“. (68) Zástavné právo k nehnuteľnosti nadobúda napr. banka pri 

poskytovaní úveru, kedy záujemca o finančné prostriedky založí ako protihodnotu napr. 

pozemok. Kryjú sa tým riziká nesplnenia pohľadávok voči poskytovateľovi. Pozemok 

zaťažený zástavným právom bude v prípade nevyplatenia dlhu predaný. 

2.3.6 Výstavba diela 

Predraženie 

V praxi zrejme neexistuje stavebný projekt, ktorý by sa do detailu presne zrealizoval 

tak, ako bol naprojektovaný. Veľakrát dochádza k nezrovnalostiam medzi projektom 

a reálnym stavom, čo väčšinou smeruje k zvyšovaniu nákladov. Príkladom takejto situácie 

môže byť napr. elektrický kotol navrhnutý v projekte výstavby šesťdesiatich rodinných 

domov, ktorého cena bola zahrnutá v rozpočtových nákladoch. V dôsledku časového sklzu sa 

kotol prestal vyrábať (napr. kvôli predĺženiu získania stavebného povolenia alebo prestal 

spĺňať požiadavky na bezpečnosť či nejakú novú normu, prípadne výrobca skrachoval a pod.) 
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a najlacnejšia alternatíva, ktorá by vyhovela,  je drahšia o 10 000 Kč. Takouto zmenou by sa 

projekt predražil o 600 000 oproti pôvodným rozpočtovým nákladom. Ďalším príkladom 

môže byť prenájom stavebných strojov, plošiny, žeriavu. Ak by sa predĺžil prenájom týchto 

zariadení, s čím sa pôvodne nepočítalo, vzniká riziko prekročenia plánovaného rozpočtu, 

pričom pri takýchto položkách sa náklady pohybujú rádovo v niekoľko stotisíc. Počas 

výstavby teda môže dôjsť k zmenám oproti pôvodným návrhom, čoho následkom sú 

nepredpokladané náklady, ktoré väčšinou vedú k predraženiu celkového projektu. Možno 

konštatovať, že riziko predraženia spojené s výstavbou projektu sa väčšinou spája s časovým 

rizikom. V takýchto prípadoch veľakrát dochádza k nezhodám medzi objednávateľom 

a dodávateľom a neraz sa takéto spory riešia súdnou cestou. Preto by mal developer pri tvorbe 

zmlúv najmä ohľadne výstavby myslieť na možné riziká a zaistiť si ich v zmluvách, aby im 

účinne predišiel. Kvalitné zmluvné zabezpečenie zaručuje väčšiu pravdepodobnosť 

bezproblémového priebehu projektu.  

Reklamácie 

S reklamáciami súvisí aj ďalšie riziko – nekvalitná, príp. neskorá dodávka 

stanoveného objemu tovarov, resp. nesplnenie zadanej objednávky v stanovenej miere. 

V dnešnej dobe sú subjekty tlačené najmä časom, no niekedy je to na úkor kvality. 

Reklamácia samozrejme nevrhá na dodávateľa pozitívne svetlo, čo mu v konečnom dôsledku 

môže poškodiť celkovú reputáciu, a tým pádom mu zníži počet budúcich objednávok. Už len 

kvôli tomuto faktu by si firmy mali dávať záležať na úspešnom a kvalitatívne dostatočnom 

realizovaní určenej zákazky. Pri veľkom objeme zákaziek sa však na trhu môžu pohybovať aj 

neseriózne subjekty, ktoré využívajú trhové diery a vykonávajú svoju činnosť na hrane 

zákona.  

Z hľadiska reklamácií existuje viacero alternatív, ako sa domáhať náhrady škody, resp. 

dodatočných úprav projektu či stavby. Väčšinou ich upravujú právne normy vzťahujúce sa na 

ochranu spotrebiteľa či rôzne reklamačné poriadky konkrétnych subjektov. Ako je známe, 

prakticky každá firma si ich môže upraviť aj podľa vlastných kritérií. V legislatívnom 

prostredí však poznáme všeobecné aspekty, ktoré v nich musia byť zahrnuté. Treba 

podotknúť, že čím väčšia stavba, tým komplikovanejší a zdĺhavejší proces reklamácie 

môžeme očakávať. Evidujeme mnoho prípadov, kedy sa naťahovali aj celé roky, príp. sa ocitli 

až pred súdom. V takom prípade je potrebné pripraviť sa ďalšie finančné výdavky.  
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Časové riziko 

Klasickým rizikom v stavebnom priemysle je časové zdržanie, napr. posunutie nejakej 

etapy či fázy projektu, nezískanie stavebného povolenia v naplánovanom termíne, prípadne 

nezískanie iných povolení podľa časových plánov. Časová strata môže vzniknúť kvôli „vyššej 

moci“, nekvalitnej práci dodávateľa, či iných nepredvídateľných komplikácií. Dôsledkom 

tohto časového sklzu potom môže byť napr. dopad, kedy je developer s objednávateľom 

zmluvne zviazaný a musí následne platiť penále alebo inú formu pokuty v prípade 

nedokončenia stavebného diela v dohodnutom termíne. Každá stavba podlieha prísnemu 

časovému plánu, pričom každý jeden deň navyše znamená aj navýšenie rozpočtu, s čím nie 

každý projekt môže počítať. Časové riziko sa teda spravidla prelína s finančným rizikom. Aj 

vďaka tomu patrí časové riziko k najmenej želaným a náprava jeho následkov býva veľmi 

náročná.  

V situáciách, kedy sa prejavuje časové riziko, záleží na tom, aká silná je spoločnosť, 

ako dokáže vykryť prípadné finančné straty resp. časové prestoje. Pri plánovaní projektu 

z časového hľadiska sa vždy jedná o balansovanie medzi rizikom a rezervou. Teda čím kratšia 

bude navrhovaná doba realizácie, tým väčšie bude riziko jej neskorého dodania. Kvalitné 

plány by teda mali obsahovať rezervy pre nepredvídateľné udalosti, s ktorými projekt 

nepočíta. Možnosťou ako minimalizovať riziká je vloženie väčších rezerv. 

2.3.7 Príjazdová cesta 

Zásadným pre výkon vlastníckeho práva a užívanie nehnuteľnosti je predovšetkým 

prístup na túto nehnuteľnosť. Môže totiž dôjsť k situácii, kedy vlastník nehnuteľnosti nemá 

príjazdovú cestu k nej. Vtedy sa väčšinou zriaďuje vecné bremeno. Vecné bremená 

obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo 

trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Viac sa vecným bremenám či iným obmedzeniam 

vlastníckych práv venuje kapitola 2.3.5. Jedným z možných rizík sa je teda javí prístup na 

pozemok, kedy treba zriaďovať vecné bremeno na právo cesty, prípadne v opačnej situácii 

pozemok zaťažený právom cesty. 

Je teda dôležité odsledovať, komu patrí prístupová cesta k pozemku, na ktorej sa 

nehnuteľnosť nachádza. Najlepšou možnosťou z pohľadu kupujúceho je, keď developer predá 

cestu mestu. Vtedy by komunikácia patrila pod správu mesta a bolo by tak zaistené jej 

čistenie, zimná údržba či bežné stavebné údržby. Rizikom by bolo, ak by si developerská 

spoločnosť cestu nechala v svojom vlastníctve. Mohlo by dôjsť k situácii, že aj napriek tomu 
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že kupujúci budú vlastníkmi nehnuteľnosti, sa k svojmu vlastníctvu nedostanú, pokiaľ budú 

mať zablokovaný prístup na ceste, ktorá im nepatrí. Vlastníctvo prístupových ciest tiež 

sledujú aj odhadcovia a financujúce banky. (28) Príjazdová cesta je totiž kľúčovým faktorom 

už pri výbere vhodného pozemku a celkovom štruktúrovaní lokality. S väčším rozsahom 

projektu sa jej význam ešte zvyšuje. Často tiež pozorujeme nezrovnalosti, kedy je príjazdová 

cesta vo vlastníctve niekoho iného než väčšina stavebného pozemku. Vtedy môžu nastať 

značné problémy a rozpory v ďalšom konaní. Prístup k svojej nehnuteľnosti totiž chce mať 

každý vlastník čo najjednoduchší a podľa možnosti najkratší. Aj vďaka tomu sa prístupovej 

infraštruktúre venuje pri plánovaní, ale aj samotnej realizácii projektu veľká pozornosť. Javí 

sa ideálnym, keby sa príjazdová cesta mohla budovať zároveň s projektom a developer nie je 

odkázaný na žiadnu skôr vybudovanú. V takom prípade jej totiž nemusí prispôsobovať ďalšiu 

výstavbu. 

2.3.8 Predaj – kúpa nehnuteľnosti 

Niekedy predaj nehnuteľností robí priamo spoločnosť, ktorá zároveň vykonávala aj 

realizáciu. Inokedy si firmy na túto činnosť vyberú svojho sprostredkovateľa - realitnú 

kanceláriu. Jej úlohou je najmä objektívne a komplexné vysvetlenie situácie na trhu 

a eliminovanie základných chýb vo vzťahu kupujúci – predávajúci.  

Kúpa i predaj nehnuteľnosti nie je bežná transakcia, na ktoré sme zvyknutí z bežného 

života. Je oveľa komplikovanejšia, najmä kvôli svojmu investičnému charakteru, ale aj 

osobnému zainteresovaniu oboch strán obchodného vzťahu. Samozrejme, aj v tomto ohľade 

môže klient naraziť na rizikové situácie. Jednou z nich je napr. fakt, že bariéry pre vstup 

realitných subjektov na trh v podstate neexistujú, z čoho vyplýva, že tento druh biznisu môže 

robiť každý. Navyše, konkrétny klient potrebuje využiť túto službu spravidla len jedenkrát 

počas dlhšieho časového intervalu, a preto je realitný maklér ochotný hoci aj riskovať svoju 

reputáciu na úkor vidiny okamžitého zisku. (7) 

Uvedené informácie dávajú predpoklad, že pri predaji či kúpe nehnuteľností je 

dôležité vyberať realitného sprostredkovateľa podľa odbornosti a odporúčaní od tých, ktorí 

majú s danou spoločnosťou skúsenosti. Nie je vhodné vsádzať na rôzne inzertné portály, 

nakoľko často nevieme, kto sa skrýva za anonymnou internetovou ponukou, resp. aké sú jej 

podrobnosti. Takisto záleží na prístupe oboch subjektov – predávajúceho i kupujúceho k 

sprostredkovaným informáciám. Pri transakcii s nehnuteľnosťou je tiež vhodné využiť služby 

inšpekcie nehnuteľností, ktoré zistia stavebno-technický stav nehnuteľnosti, zjavné 
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nedostatky či skryté vady. Odborník na danú sféru môže odhaliť nedostatky na prvý pohľad, 

príp. podrobiť nehnuteľnosť hlbšej analýze, vďaka čomu sa dá predísť zvýšeným budúcim 

nákladom na opravu nehnuteľnosti. 

2.3.9 Dielčí záver 

Je nutné podotknúť, že pojem „riziko“ má v sebe mnoho významov a teoretických 

rovín. V kapitole 1.3. sme sa venovali vybraným rizikám obmedzujúcim realizáciu 

developerských projektov, s ktorými sa v praxi často stretávame. 
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3 ANALÝZA DEVELOPERSKÝCH PROJEKTOV V BRNE 

Kapitola je zameraná na situáciu na realitnom trhu v Brne a na analýzu 

developerských projektov rodinných domov v Brne – meste a blízkom okolí.  

3.1 SITUÁCIA NA REALITNOM TRHU V BRNE 

Realitný trh nielen v Brne, ale aj na celom území Českej republiky ovplyvňuje 

niekoľko zásadných faktorov. Jedným z nich je pôsobenie a činnosť Českej národnej banky 

(ČNB). Zo zákona jej vyplýva zodpovednosť za viaceré trhové elementy, napr. cenovú 

stabilitu, udržiavanie finančnej stability, vyhodnocovanie rizík na trhu atď. Ak sa konkrétne 

riziko vyskytne, je samozrejme nutné naň včas a adekvátne reagovať. V ideálnom prípade je 

použitá prevencia, aby sa riziká nerozvinuli vôbec. Trh je však živý organizmus a preto je 

ČNB nútená v určitých prípadoch prijímať nové opatrenia v makroekonomickej politike, 

ktoré majú najmä ochranný charakter. Praktickou ukážkou je napr. sprísňovanie podmienok 

v poskytovaní hypotekárnych úverov. Od roku 2015 v pravidelných intervaloch zvyšuje tzv. 

proticyklickú kapitálovú bankovú rezervu. To sa jednoznačne prejavuje aj na samotnom trhu. 

Spolu s priaznivou ekonomickou situáciou a relatívne nízkymi úverovými sadzbami 

prispievajú k ochote spotrebiteľov pokrývať svoje výdavky prostredníctvom rôznych foriem 

zadĺženia sa. Celkovo môžeme tvrdiť, že objem úverov poskytovaných domácnostiam je stále 

veľmi výrazný. Ceny nehnuteľností neustále rastú, v Česku dokonca počas minulého roka 

najrýchlejšie spomedzi všetkých členských štátov EÚ, priemerne až o 16 %. S tým súvisia 

ďalšie riziká pre realitný trh – napr. nadhodnocovanie bytov či špirálovitý efekt medzi úvermi 

na spomenuté nehnuteľnosti a ich cenami. Rok 2017 znamenal aj významný nárast 

poskytnutých hypoték, ktoré však ČNB považuje za rizikové – dôvodom je predovšetkým 

neistá miera schopnosti splácania. (9) 

Cieľom ČNB je momentálne obmedziť uvedené riziká, ale zároveň neznižovať 

dostupnosť úverov. Pomôcť má k tomu okrem iného stanovenie hornej hranice DTI (tzv. debt 

to income), čo je v podstate pomer medzi objemom dlhu a čistým príjmom klienta za rok. 

V skratke ide o dosiahnutie stavu, kedy by žiadateľ nemal vynakladať na uhradenie mesačnej 

splátky viac ako 45 % svojho čistého príjmu v danom mesiaci (parameter DSTI – debt service 

to income). Existujú aj špecifické prípady, pri ktorých sa stanovené hodnoty budú môcť 

prekročiť – pôjde však maximálne o 5 % z celkového počtu úverov. Žiadnou zmenou zatiaľ 

neprechádza limit LTV predstavujúci pomer výšky úveru k hodnote dotknutej nehnuteľnosti. 
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ČNB zároveň pripravuje novelu prislúchajúceho zákona s vloženou právomocou definície 

záväzných hodnôt pre limity DSTI, DTI a LTV. (64)  

V rámci aktuálnej situácie na realitnom trhu v Brne môžeme konštatovať, že podľa 

odborníkov sa momentálne pohybujeme na trhovom vrchole. Registrujeme viacero lokalít, ale 

aj konkrétnych nehnuteľností, ktoré by sme dnes ťažko predali či kúpili za rovnakú cenu, ako 

v roku 2017. Záujem o nákup je pritom stále vysoký, no to isté platí aj o cenách v Brne 

a blízkom okolí. Mnoho ľudí si tu jednoducho nehnuteľnosť nemôže dovoliť. Najvyššie ceny 

pozorujeme v centre Brna, a tak sa dopyt po rezidentných projektoch presúva do okrajových 

štvrtí a satelitných obcí mesta. Výhodou je dobrá dopravná dostupnosť, navyše pribúdajú 

prípady, kedy si obyvatelia upravujú svoje chaty a letné chalupy na model celoročného 

bývania. Už od začiatku roku 2017 sa podobne vyjadruje aj ČNB – ceny nehnuteľností 

jednoznačne definuje ako nadhodnotené. Vyššie uvedené opatrenia už začali vplývať na 

samotný trh, čím sa napr. zvyšujú nároky na bonitu klienta. Do začiatku budúceho roka 

môžeme počítať s ďalším navyšovaním úrokových sadzieb a záujemcovia o hypotéku ju tak 

budú môcť získať ešte ťažšie. Prvé náznaky v Brne badáme už dnes. Zmenila sa totiž napr. 

štruktúra záujemcov o byty či domy – samostatné mladé páry už na obhliadky nechodia samé, 

no v sprievode rodičov, ktorí im spravidla pomáhajú s financovaním. Povestné cenové 

nožnice sa teda roztvárajú stále viac. Vysoké ceny už nie sú vždy výhodou predávajúceho, 

nakoľko v mnohých prípadoch musí prijať aj nižšiu cenu po dohode s kupujúcim. Podobný 

trend pozorujeme pri novostavbách, ktorých je v Brne už dlhodobo nedostatok. Celkovo preto 

môžeme očakávať pokles cien, no nie príliš prudký. Skôr sa bude pravdepodobne jednať o 

pozvoľnejší a dlhodobejší proces. Brnenský dopyt sa navyše môže presúvať do podnájmov, 

príp. vzdialenejších vidieckych oblastí. Dôležitým aspektom bude tiež ďalší vývoj 

ekonomiky, ktorý je zatiaľ priaznivý. (22)  

3.2 OKRES BRNO-MESTO 

Štatutárne mesto Brno je od roku 1990 rozdelené do 29 mestských častí, ktoré sú 

situované na 48 katastrálnych územiach. Na obr. 3 je znázornená analyzovaná oblasť 

rozdelená v rámci mestských častí aj s ich hranicami. 
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Obr. č.  3 – Okres Brno-mesto s vyznačením hraníc mestských častí (38) 

Celková rozloha okresu činí 230 km² a je celý obklopený okresom Brno-venkov. Žije 

tu okolo  380 000 obyvateľov. 

3.3 NOVÝ LÍSKOVEC 

3.3.1 Lokalita 

Od roku 1 990 je Nový Lískovec súčasťou mesta Brno. Mestská  časť sa rozkladá na 

ploche 165 ha a je orientovaná juhozápadne od centra Brna. Počet obyvateľov žijúcich 

v Novom Lískovci je okolo 10 000. (37) Vďaka svojej vzdialenosti cca 3,5 km od centra 

mesta sa radí medzi lukratívne časti Brna s dobrou individuálnou aj hromadnou dopravou. 

Lokalita ponúka občiansku vybavenosť na vysokej úrovni. Medzi zaujímavosti tejto mestskej 

časti patrí Prírodná rezervácia Kamenný vrch, ktorá sa rozprestiera na ploche 15 ha a je 

vyhlásená za chránenú. 
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3.3.2 Projekt - Bydlení v přírode, Brno Nový Lískovec 

Tento developerský projekt je najmenší zo všetkých analyzovaných, tvoria ho len štyri 

rodinné domy. Súbor štyroch radových domov sa nachádza vo svahovitom teréne a 

v maximálnej miere využíva potenciál tohto pozemku. Na obr. č. 4 je zobrazená situácia 

rodinných domov. 

Domy sa rozprestierajú na dvoch parcelách s celkovou výmerou 1300 m2 na výrazne 

tvarovanom teréne so sklonom k juhovýchodu. Vzniknutý výškový rozdiel je  riešený 

gabiónovou stenou s výškou cca 4 m, ktorá okrem svojej funkcie naviac obohacuje pozemok 

o efektný prírodný prvok.  Jednotlivé domy sú navrhnuté ako trojpodlažné, zapustené do 

terénu, avšak kvôli svahovitému terénu sa z uličnej strany, kde je aj vstup, javia ako 

jednopodlažné. (5) Domy sú dispozične všetky totožné, s rovnakou úžitkovou plochou, a to 

166,1 m² o dispozícii 4+kk. Rozdiel je len v osadení do dvoch výškových úrovní terénu a vo 

veľkosti jednotlivých pozemkov. Každý dom pozostáva z jedného podzemného a dvoch 

nadzemných podlaží, má vlastnú garáž, terasu a záhradu. 

3.4 IVANOVICE 

3.4.1 Lokalita 

Lokalita Ivanovice bola pôvodne samostatnou obcou, ktorá sa v roku 1971 pripojila k 

Brnu, dodnes si táto oblasť zachováva dedinský charakter. Rozkladá sa na katastrálnom území 

245 ha na severnom okraji štatutárneho mesta Brna. Žije tu približne 1700 obyvateľov. (37) 

Veľmi dobré spojenie s centrom vzdialeným približne 9 km zabezpečuje Svitavský privádzač, 

Obr. č.  4 – Situácia projektu Bydlení v přírode 
Brno Nový Lískovec (5) 



48 

ktorý je pripojený na diaľničnú sieť alebo MHD. Mestská časť disponuje základnou 

občianskou vybavenosťou. Ivanovice patria medzi najžiadanejšiu oblasť s najčistejším 

životným prostredím, ktoré sú z východnej aj západnej časti obklopené lesmi.  

3.4.2 Projekt - Rodinné domy Ivanovice 

Ide o developerský projekt - architektonicky jednotný obytný súbor rodinných domov 

s funkcionalistickou inšpiráciou. Rodinné domy sú situované neďaleko Prírodného parku 

Baba, s ktorým budú v rámci projektu prepojené chodníkom. Projekt celkovo tvorí 27 

rodinných domov. V projekte budú realizované samostatne stojace rodinné domy, radové 

domy aj dvojdomy. Dispozične sú domy riešené ako 4+kk alebo 5+kk, s podlahovou plochou 

od 136 m² do 222 m². K všetkým domom prislúchajú dve dláždené parkovacie miesta, k 

niektorým naviac aj garáž pre jedno alebo dve autá Situácia lokality je znázornená na 

obr. č. 5. (50) 

3.5 KRÁLOVO POLE 

3.5.1 Lokalita  

Lokalita Královo pole je súčasťou Brna od roku 1 919. Táto mestská časť má rozlohu 

rozlohou 991 ha a je najrozsiahlejšou zo všetkých analyzovaných. Počet obyvateľov v tejto 

mestskej časti je cca 23 000. (37)  Je orientovaná severne od centra mesta a tvoria ju štyri 

katastrálnymi územia – Královo Pole, Ponava, Sadová a Černá Pole. Má výrazne mestský 

Obr. č.  5 – Situácia projektu Rodinné domy Brno Ivanovice (50) 
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charakter, ale zároveň sa tu rozprestierajú  aj lesy, významný krajinný prvok Údolí Zaječího 

potoka, Medlánecké kopce, lesopark Palackého vrch. Tiež sa tu nachádza Technické múzeum 

v Brne, Královopolská strojáreň a veľké brnenské nákupné centrum Královo Pole. Dopravná 

obslužnosť v tejto lokalite je na vysokej úrovni. Kríži sa tu Svitavská radiála s brnenským 

Veľkým mestským okruhom, čo znamená veľké dopravné vyťaženie. Mestskou časťou 

premáva železničná, autobusová a mestská doprava. Táto lokalita zabezpečuje občiansku 

vybavenosť na vysokej úrovni. 

V mestskej časti Královo Pole v katastrálnom území Sadová v súčasnosti prebieha 

výstavba developerských projektov niekoľkých spoločností. Najrozsiahlejšími projektami 

v tejto sú Panorama Kociánka a Obytný súbor Premium Sadová. Pri týchto projektoch 

prebiehal predaj bytových domov, rodinných domov, pozemkov pre rodinné domy 

a parkovacích státí. V rámci menšieho projektu Na výslní je možnosť kúpy rodinného domu 

alebo pozemku pre rodinný dom. Štyri pozemky pre rodinné domy situované v tejto lokalite 

inzeruje súkromná osoba. 

V roku 2010 prebiehala v tejto oblasti výstavba developerského projektu od 

spoločnosti IMOS development, s názvom Rodinné domy Sadová, Brno. V rámci tohto 

projektu bolo zrealizovaných 11 rodinných domov. Investičné náklady na výstavbu činili 80 

miliónov Kč. (51) Tento developerský projekt však nie je predmetom skúmania tejto 

diplomovej práce, pretože práca sa sústreďuje na projekty prebiehajúce v súčasnosti. 
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Obr. č.  6 – Situácia celej lokality Kráľovo Pole (43) 

Na obr. č. 6 je zachytená situácia lokality v Kráľovom Poli, kde prebieha výstavba 

developerských projektov. 

3.5.2 Projekt - Panorama Kociánka  

Ako už názov projektu napovedá, atraktívna lokalita blízko centra ponúka pekné 

výhľady na panorámu Brna, väčšina riešeného územia prilieha k ulici Kociánka. Tento projekt 

má tri časti. V rámci prvej časti sú bytové jednotky a parkovacie státia. V druhej časti 
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projektu sú ponúkané bytové jednotky, pozemky pre rodinné domy a tiež sú tu dostupné 

hotové novostavby rodinných domov. V tretej časti sú dostupné už len rodinné 

domy. Momentálne prebieha predaj parkovacích státí z prvej časti. Rodinné domy boli teda 

dostupné v časti II. a III. 

Panorama Kociánka II – rodinné domy 

V rámci II. časti projektu sa jedná celkovo o desať radových rodinných domov 

o dispozícii 3+1 alebo 4+kk, s veľkosťou úžitkovej plochy domu okolo 130 m². (43) 

 

Obr. č.  7 – Situácia projektu Panorama Kocianak II (43) 

Rodinné domy sú riešené ako jednopodlažné. Centrálny obývací priestor cez dve 

poschodia sa nachádza pod veľkoplošnou presklenou strechou. K domom prilieha z jednej 

strany predzáhradka s terasou a parkovacie priestory, z druhej strany záhrada vrátane 

terasy. Dom má tiež garáž pre jedno osobné auto. (43) Situácia výstavby rodinných domov 

Panorama Kociánka III. Je zrejmá z obr. č. 7. 

Panorama Kociánka III – rodinné domy 

Poslednou časťou rozsiahleho projektu je Panorama Kociánka III, ktorá ponúka sedem 

radových rodinných domov a dva samostatne stojace domy. Obr. č. 8 ilustruje situáciu tohto 

projektu. 

 

Obr. č.  8 – Situácia projektu Panorama Kocianak III (43) 
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Domy sú dvojpodlažné o dispozícii 5+kk s garážou alebo dvojgarážou. Zastavaná 

plocha je približne 100 m2. Pri vstupnej fasáde sa nachádzajú priestranné záhradky 

s parkovacími priestormi. Klient má možnosť výberu zo štandardu alebo nadštandardu.(43) 

3.5.3 Projekt - Obytný súbor Premium – Sadová  

V tomto developerskom projekte sa jedná prevažne o hrubé stavby rodinných domov 

(dvojdomov, radových domov či samostatne stojacich viliek), 200 bytových jednotiek v 15 

bytových domoch a v menšej miere aj pozemky pre individuálnu výstavbu. Projekt vzniká na 

južných svahoch katastrálneho územia Sadová. (40) 

Obr. č.  9 – Situácia projektu Obytný Soubor Premium Sadová (40) 

Celá situácia projektu Obytný súbor Premium – Sadová je znázornená na obr. č. 9. 

Komplex ponúka na predaj približne 80 pozemkov určených na výstavbu všetkých typov 

rodinných a radových domov, dvojdomov alebo samostatne stojacich víl. Niektoré sú 

v ponuke aj s hrubou stavbou rodinného domu. Tu sa treba počítať s čiastkou okolo 3 mil. Kč 

na dokončenie rodinného domu. Domy sú navrhované o dispozícii 5+kk vrátane garáže. (40) 

3.5.4 Projekt - Na Výsluní 

V rámci projektu na Výslní boli k dispozícii rodinné domy aj pozemky pre rodinné 

domy. Pozemkov pre rodinné domy bolo k dispozícii celkom pätnásť. 
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Rodinné domy sú radové s výmerami pozemku od 222 m2 do 858 m2 s plochou domu 

od 131 m2 do 197 m2, celkovo sa ich tu nachádza dvanásť. Sú riešené ako dvojpodlažné 

s dispozičným riešením 4+kk alebo 5+kk, naviac je tu pri každom dome ešte terasa a dve 

parkovacie miesta. Dom tiež disponuje garážou pre jedno auto. (46, 54) Situácia projektu je 

zobrazená na obr. č. 10. 

 

Obr. č.  10 – Situácia projektu Na Výsluní (46) 

Celý projekt patrí do skupiny mimoriadne úsporných rodinných domov spadajúcich do 

energetickej triedy A, a to ako jediný zo skúmaných projektov. (46) 

3.5.5 Pozemky pre rodinné domy 

V mestskej časti Královo Pole prebieha okrem predaja rodinných domov aj predaj 

pozemkov pre rodinné domy. Pri niektorých pozemkoch je spracovaná aj projektová 

dokumentácia, pre niektoré už je vydané aj stavebné povolenie. Pozemky pre rodinné domy sa 

predávali v rámci developerských projektov Panorama Kociánka II, Obytný Soubor Premium 

Sadová a  Na Výsluní.  

Pozemky Filipensky 

Okrem pozemkov, ktoré sú dostupné v developerských projektoch, je možné v tejto 

lokalite kúpiť aj pozemky, ponúkané výhradne ich vlastníka. Jedná sa celkom o štyri 

zasieťované stavebné pozemky s výmerami okolo 370 m². Od novembra 2017 bol v platnosti 

mechanizmus navyšujúci cenu pozemku začiatkom každého mesiaca o 1 %. Aktuálna cena 
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pre mesiac november činila 11 928 Kč/m² a aktuálna prirážka pre rovnaké obdobie 42 %. 

V septembri 2018 došlo k aktualizácii ceny na 13 000 Kč./m². Do budúcna sa očakáva 

medziročný nárast ceny 25 % p. a. (45) 

3.6 MORAVANY 

3.6.1 Lokalita 

Moravany nie sú súčasťou okresu Brno-mesto, ležia ale na jeho hranici. Susedia na 

severnej strane s mestskou časťou Starý Lískovec a Bohunice, na východnej strane s 

mestskou časťou Brno-Jih, patria však do okresu Brno-venkov. Vzdialené sú k centru mesta 

bližšie ako napr. analyzované Ivanovice, ktoré sú jeho mestskou časťou, a aj preto boli 

Moravany do analýzy zahrnuté, aj keď do okresu Brno-mesto nespadajú. 

Moravany sú situované juhozápadne od centra mesta vzdialeného 6 km. Svojou 

rozlohou 6,64 km² sa rozkladajú v katastrálnom území Moravany u Brna. (10) Počet 

obyvateľov v tejto lokalite je 3000. Moravany disponujú výbornou občianskou vybavenosťou, 

približne 500 m je vzdialené známe obchodné centrum Futurum.  

3.6.2 Projekt - Moravany  – Jabloňový sad 

Pozemok pre tento developerský projekt je situovaný vo vyhľadávanej lokalite s 

charakterom vidieka, leží v mierne svahovitom teréne. Komplex pozostáva z 9 trojpodlažných 

bytových domov a 44 rodinných domov. Situácia lokality je na obr. č. 11. 

Obr. č.  11 – Situácia projektu Moravany – Janbloňový sad (48) 
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Rodinné domy sa v tomto projekte sú iba radové, celkovo sa ich tu nachádza 44. Sú 

umiestnené v dvoch radách na okraji komplexu. Výmera pozemkov sa pohybuje od 176 m²  

do 226 m². Všetky domy sú dispozične totožné, majú úžitkovú plochu 126,59 m² a dispozíciu 

5+kk. Súčasťou domu nie je garáž, iba prístrešok na parkovanie. (48) 

3.7 DIELČÍ ZÁVER 

V tejto kapitole je popísaná situácia na realitnom trhu v Brne. Tiež je tu popísaná 

oblasť Brno-mesto resp. jeho mestské časti, Ivanovice, Nový Lískovec, Královo Pole 

a Moravany, kde prebieha výstavba developerských projektov rodinných domov. Zároveň sú 

tu jednotlivé projekty priblížené. 
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4 RIZIKÁ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTOV 

Táto kapitola sa venuje vybraným rizikám, ktoré boli overované na konkrétnych 

developerských projektoch prebiehajúcich v súčasnej dobre. Pri každom projekte sú popísané 

možné riziká vzhľadom k danej lokalite/budúcej výstavbe, príjazdovej ceste, financovaniu, 

predaja. Informácie boli získavané z telefonických rozhovorov a webových stránok. 

4.1 NOVÝ LÍSKOVEC 

 Lokalita/plán budúcej výstavby 

Developerský projekt rodinných domov v Novom Lískovci láka predovšetkým 

pokojným bývaním v obkolesení prírody, ako vyplýva už aj z jeho názvu. Tento fakt má 

nepochybne svoje výhody, ale aj nevýhody. Aj v tejto mestskej štvrti Brna sa nachádza 

pomerne rozsiahly prírodný areál – Kamenný vrch. Výstavba menšieho skúmaného projektu 

dáva priestor pre vznik ďalších s obdobným charakterom v blízkom okolí. Vďaka tomu sa 

medzi obyvateľmi Nového Lískovca rozprúdila verejná debata o prípadných negatívnych 

vplyvoch nielen na Kamenný vrch, ale aj celkovú klímu danej časti mesta. Riziko poškodenia 

pôvodného lesa a priľahlých území sa ešte zvyšuje s množstvom plánovaných stavebných 

zásahov, pričom chránená rezervácia je unikátnym priestorom s celoeurópskym významom. 

Spory môžu v neskoršom období nastať aj v oblasti pozemkov. Už od roku 1978 tu 

vykonávajú štátnu ochranársku správu orgány Jihomoravského kraja. Príslušné pozemky sú 

teda majetkom mesta Brno, ktoré ich zverilo samospráve Nového Lískovca. Tá ju následne 

prenajíma ďalšiemu subjektu – neziskovej organizácii Rezekvítek. Výmenou za symbolický 

nájom sa dané združenie stará o celú lokalitu a od roku 1991 realizuje špeciálny plán 

starostlivosti v súlade so šetrným zaobchádzaním s prírodnými zdrojmi. Finančne sa na tejto 

činnosti podieľa krajský úrad a mestská časť (34). Vďaka uvedenému stavu majú potenciálni 

investori len minimálne šance na realizáciu rezidentných projektov v tomto alebo susednom 

území. Nateraz sa však zdá, že projekt Bydlení v přírode nie je dodatočne ohrozený, no jeho 

rozširovanie dnes nevyzerá veľmi reálne. 

Ďalším rizikom úspešnosti rezidentných projektov v tejto lokalite je plánovaná 

výstavba mestských bytov. Diať by sa tak malo v postupných fázach až do roku 2036. 

Prípravy registrujeme v podstate už od roku 2009, kedy si dalo Brno vypracovať urbanistickú 

štúdiu na Kamenný vrch I. a II. Z nej vyšli pomerne zaujímavé čísla – kapacita skúmaného 
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územia je 550 bytov v 35 bytových a 130 rodinných domoch (14).  Zamýšľaný teda nie je 

model s vysokými panelákmi, keďže na jeden bytový dom pripadá ani nie 16 bytových  

jednotiek. Plánovanú budúcu výstavbu ilustruje obr. č. 12. 

 

Obr. č.  12 – Mapa plánovanej výstavby mestských bytov v Novom Lískovci (34) 

 

Samozrejme, záujem o exkluzívnejšie bývanie typu Bydlení v přírode nemusí poľaviť, no 

cenovo dostupnejšie mestské byty môžu vytvoriť pre podobné projekty vážnu konkurenciu. 

Alternatívnym riešením je napr. spojenie mestského kapitálu s developerskými 

spoločnosťami, ktoré by túto stavbu mohli čiastočne realizovať. Investor by následne mohol 

upravovať byty podľa požiadaviek klienta. Je jasné, že uvedený projekt sa stane jedným zo 

strategických pre brnenskú radnicu na najbližšie obdobie. Na jednej strane je vítaný progres 

tejto okrajovej štvrte, no na druhej strane nezabráni poklesu trvalo žijúcich občanov 

v samotnom Brne, ktorý pretrváva už niekoľko rokov. Negatívny vplyv má skúmaný aspekt aj 

na finančnú i hospodársku situáciu mesta. 



58 

 Príjazdová cesta 

Príjazdová cesta k domom je podľa informatívneho výpisu z katastru nehnuteľností vo 

vlastníctve štatutárneho mesta Brno. (11) Budúci majitelia by teda nemali mať problém 

s prístupom ku svojej nehnuteľnosti. Nie sú tu evidované ani žiadne obmedzenia vlastníckeho 

práva.  

 Financovanie 

Z hľadiska financovania možno developera považovať za málo rizikového, pretože 

projekt nie je financovaný z peňazí kupujúcich. Tí pri podpise zmluvy o zmluve budúcej 

skladajú len rezervačný poplatok 5 % z kúpnej ceny, zvyšných 95 % kúpnej ceny sa platí až 

po dokončení stavby a kolaudácii celej nehnuteľnosti a podpise kúpnej zmluvy. (5) Je teda 

zrejmé, že klient je chránený voči prípadným zdržaniam, resp. iným nepredvídateľným 

okolnostiam, ktoré by mohli nastať pri realizácii projektu. V prípade komplikácií neprichádza 

prakticky o žiadne svoje financie. 

 Predaj 

V tab. č. 3 je zobrazený stav predaja rodinných domov v marci 2017 a o 9 mesiacov 

neskôr. 

Tab. č.  3 – Stav predaja rodinných domov v Novom Lískovci (62) 

PROJEKTY rodinných domov 
Počet 

domov 
celkom 

Stav k 25.03.2017 Stav k 25.09.2018 

Rezervácia Voľné Rezervácia Voľné 

RD Bydlení v přírodě v prírode-Nový Lískovec 4 0 4 2 1 

Z tabuľky vyplýva, že tento projekt môžeme zaradiť k malým, keďže jeho súčasťou sú 

len štyri rodinné domy. Predaj sa realizuje pozvoľnejšie, od marca minulého roku sa dodnes 

predal len jeden dom, dva sú v štádiu rezervácie a jedna nehnuteľnosť je stále k dispozícii. 

V prípade tohto projektu ale možno stav rezervácie pokladať za záväzný vzhľadom k spôsobu 

financovania tohto projektu. 

 Iné riziká 

 Známym rizikom je v tejto štvrti obytný dom na adrese Koniklecova 5. Od roku 2008 

tam čoraz viac rástlo geto s neprispôsobivými občanmi. Pokojný charakter tejto ulice sa tak 

vážne narušil. Vďaka tomu je tento panelák prakticky dodnes v pozornosti polície 

a sociálnych pracovníkov. Dôvodom neštandardnej situácie sú aj zložité vlastnícke a správne 

vzťahy. Vlastníkom je mestská časť Nový Lískovec, no o obsadení bytov rozhodujú aj iné 
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mestské časti, nakoľko v 90. rokoch finančne prispeli na jeho dostavbu. Väčšina z nich dala 

byty k dispozícii bezproblémovým rodinám, no niektoré z nich ho poskytujú aj ako sociálne 

bývanie a práve tu vznikol uvedený problém (18). Riešenia teda spolu hľadali policajný zbor, 

orgány mestskej časti a pracovníci sociálnych služieb. Výsledkom je napr. 24 kamier 

dohliadajúcich na poriadok v objekte či založenie novej klubovne pre deti nájomníkov. Tá 

počas týždňa slúži aj ako sociálnoprávna poradňa, keďže mnoho ľudí tu má problém s dlhmi 

a nezamestnanosťou. Podľa obyvateľov sú podniknuté kroky nápomocné, no stále ich trápia 

občasné výpady týchto spoluobčanov (17). Riziká spojené s občianskym spolunažívaním 

môžu veľmi výrazne ovplyvniť úspešnosť realizácie rezidentných projektov, ale aj samotný 

dopyt po nich.  

 

4.2 IVANOVICE 

 Lokalita/plán budúcej výstavby 

Ivanovice sú ako mestská časť Brna pomerne žiadanou lokalitou a sťahuje sa sem 

čoraz viac obyvateľov centrálnych brnenských častí. Ležia v tesnej blízkosti prírodného 

areálu Baba. Práve ten je podľa môjho názoru ohrozenou časťou okolitej prírody, na ktorú 

Ivanovice momentálne lákajú potenciálnych nových obyvateľov. Celkovo možno 

konštatovať, že táto mestská časť je z hľadiska životného prostredia považovaná za 

najčistejšiu v rámci okresu Brno-mesto. S rozrastajúcou sa výstavbou sa však zákonite bude 

meniť aj charakter tohto územia. Mnoho obyvateľov Brna a blízkeho okolia práve tu 

nachádza priestor na odpočinok, relax a ničím nerušené prostredie. Aj keď sa môže zdať, že 

skúmaný projekt rodinných domov ho nemôže ohroziť, opak je pravdou. Svedčí o tom aj fakt, 

že komplex je už vypredaný. Po naplnení jeho kapacity existuje dôvodná obava miestnych 

obyvateľov o jeho ďalšie rozširovanie. Západ a východ Ivanovic susedí s lesným porastom, 

ktorý by sa musel zmenšovať a ustupovať tak rezidentným nehnuteľnostiam. Vedľa je tiež 

mestský park, ten by snáď v najbližšom období nemal byť v ohrození. 

Treba podotknúť, že s výstavbou rezidentných projektov sa samozrejme rozmáha aj 

príslušná infraštruktúra. Inak tomu nie je ani v prípade Ivanovic, kde pribudla napr. novo 

zrekonštruovaná materská škola, supermarket a niekoľko reštaurácií. S pribúdajúcimi 

obyvateľmi budú nároky aj v tomto smere neustále stúpať. Podobnú situáciu riešia napr. 

v susednej štvrti Řečkovice, kde taktiež pribúdajú rôzne formy občianskej vybavenosti veľkou 

rýchlosťou. Navyše, niektoré z nich využívajú aj samotní obyvatelia Ivanovic.  
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 Príjazdová cesta 

Príjazdová cesta ku všetkým domom v tomto projekte je vo vlastníctve 

IVAINVEST s.r.o. Vlastnícke práva sú obmedzené vecným bremenom cesty. (11) Podľa 

informácií z realitnej kancelárie by mala táto komunikácia po doriešení dažďovej kanalizácie 

sa predá mestu. (59) 

 Financovanie 

Pri tomto projekte prebiehalo financovanie po častiach. Klienti si museli ako prvé kúpiť 

najskôr pozemok. Ďalej sa platilo podľa rozostavanosti domu, po častiach pri dokončení 

základovej dosky, hrubej stavby, strechy a dokončenia podľa zmluvy. (59) Tento spôsob 

financovania sa teda pre kupujúceho javí ako rizikový. Vidíme tu zásadný rozdiel oproti 

predošlému projektu. Kupujúci je tu prakticky neustále nútený zadržiavať určité množstvo 

finančných prostriedkov, ktoré následne uhrádza podľa potreby developera, resp. podľa 

vývoja stavby. Tento model sa ukazuje ako nie celkom efektívny, nakoľko prináša rizikové 

situácie jednak pre spoločnosť realizujúcu stavbu, ale aj pre samotného klienta. Na druhej 

strane, ako vidíme v ďalšom odseku, tento menej typický a celkom rizikový model 

financovania nebol pre klientov zásadným problémom a nemal vplyv na dopyt. 

 Predaj 

Najväčším rizikom a komplikáciou v tomto projekte bolo zahájenie predaja rodinných 

domov bez stavebného povolenia, iba s prísľubom jeho vydania. Domy sa predávať začali 

v septembri 2015. Stavebné povolenie sa riešilo ´´za pochodu´´. Nakoniec namiesto 

sľúbených niekoľko mesiacov sa naň čakalo 2 roky. Toto sa muselo následne s klientmi, ktorí 

mali rezervované domy riešiť, komunikovať, vysvetľovať im situáciu. Niektorí klienti, ktorí 

mali domy rezervované dokonca od zmluvy aj odstúpili na základe týchto skutočností. Našli 

sa však noví, o čom svedčí aj fakt, že komplex je vypredaný. (59) 

 

Tab. č.  4 - Stav predaja rodinných domov v Ivanoviciach (62) 

PROJEKTY rodinných domov 
Počet 

domov 
celkom 

Stav k 25.03.2017 Stav k 25.09.2018 

Rezervácia Voľné Rezervácia Voľné 

RD Ivanovice 27 20 7 0 0 

Tabu. č. 4 zaznamenáva stav predaja rodinných domov v marci 2017 a následne po 9 

mesiacoch. 
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 Iné riziká 

Nespokojnosť miestnych občanov s nárastom výstavby nových objektov pozorujeme 

už dlhšie, spomenúť môžem napr. kauzu „Hobby market“. V priebehu leta 2006 dostal 

vtedajší primátor Brna Richard Svoboda niekoľko stoviek podnetov týkajúcich sa výstavby 

obrieho supermarketu. Podľa prieskumu bolo proti výstavbe až 72 % obyvateľov. V rámci 

prieskumu bolo tiež zistené, že postavením tohto objektu by sa zvýšil počet prejazdov 

automobilov v mestskej časti o viac ako tritisíc, pričom približne 600 z tohto počtu ich 

prechádza tesne popri domovej zástavbe. K tomu je nutné pripočítať aj zvýšenú mieru 

chemického znečistenia a hlučnosti. (55) Práve zvyšujúci sa počet rezidenčných projektov 

prispel k vybudovaniu tohto hypermarketu, ale aj iných obdobných stavieb. Aj keď primátor 

prisľúbil rešpektovanie názoru verejnosti, napokon sa investorovi podarilo hobby market 

postaviť. Extenzívny charakter takýchto investícií bude v budúcnosti pokračovať, v pláne je 

dokonca ďalšie obchodné centrum, ktoré by sa malo stať novou dominantou Ivanovic. Stáť 

bude podľa všetkého na susednej parcele, kde dnes sídli hypermarket Bauhaus. Chaotické 

zmeny územného plánu sa dotkli aj výstavby rodinných domov. Plochy určené na radovú 

zástavbu museli ustúpiť stavebným pozemkom pre ďalšie komerčné priestory. 

4.3 KRÁLOVO POLE 

 Lokalita/plán budúcej výstavby 

Z pohľadu bývania sa jedná o veľmi atraktívnu a vyhľadávanú lokalitu, najmä 

katastrálne územie Sadová. V súčasnosti tu viacero developerských spoločností realizuje 

svoje projekty. Všeobecne však nie je možné o skúmaných projektoch jednoznačne povedať, 

že disponujú rovnakým potenciálom. Primárne sa jedná o rodinné domy, vilky či radovú 

zástavbu, čo je v dnešných časoch už bežným štandardom – na úkor viacposchodových 

panelákov a veľkých obytných domov. Výhodou je tiež fakt, že v okolí sa nachádza veľké 

množstvo zelene, čo je pre obyvateľov lákadlom najmä z hľadiska rekreácie, športu 

a oddychu. Ostatne, pozorujeme to aj v predošlých skúmaných projektoch v Ivanoviciach 

a Novom Lískovci. Na druhej strane, ako nevýhoda sa javí výrazne členitý terén 

s podstatnými výškovými rozdielmi. Ubúdanie zelených plôch tiež môže viesť okrem 

zníženia kvality ovzdušia k neželaným javom, ktoré súvisia s počasím. Ide predovšetkým 

o eróziu pôdy a následný nedostatočný odtok dažďovej vody, čo pri výdatných zrážkach 

spravidla spôsobuje lokálne záplavy. Dôležitou funkciou okolitých lesov je tiež ochrana 

obydlí pred následkami veterných smrští a búrok. Vzhľadom na južnú orientáciu Sadovej 
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a susedných území tu majú obyvatelia dostatok slnečného svetla a svahovitý charakter terénu 

poskytuje aj solídnu mieru súkromia. Práve ďalšie rozširovanie radovej zástavby by s veľkou 

pravdepodobnosťou túto výhodu znehodnotilo. Rezidenčná zástavba sa totiž už dnes dostáva 

do tesnej blízkosti záhradkárskej kolónie, ktorá bola kedysi okrajovou časťou Královho Pola 

s prevažne pokojnou povahou. Stavebný ruch, rastúci počet obyvateľov i budovanie objektov 

občianskej vybavenosti ju môže v intervale niekoľkých rokov zmeniť na nepoznanie.  

Za riziko možno považovať aj stúpajúcu cenu pozemkov a nehnuteľností v danej 

lokalite. Z atraktívnej lokality na bývanie sa postupne stáva aj atraktívna lokalita 

z obchodného hľadiska, čo zvyšuje cenovú úroveň vo všetkých sledovaných ukazovateľoch. 

Vplyv na tento stav majú v podstate všetky skúmané elementy – relatívne pokojný charakter 

susedstva, blízkosť prírodných areálov či kvalitná dopravná dostupnosť. Navyše, dopyt po 

novostavbách je stále pomerne veľkí a developeri sa snažia využiť územnú kapacitu čo 

najviac. V nadväznosti na dopyt rodinné domy neustále pribúdajú. Rizikom je prípadná 

výstavba väčších objektov, ktorých priestory by okrem bývania mohli byť využívané aj na 

komerčné aktivity. Po predošlých skúsenostiach (aj zo susedných mestských častí) môžeme 

predpokladať značný nesúhlas zo strany dotknutých obyvateľov. Najväčšiu časť katastrálneho 

územia totiž stále pokrýva lesný porast a poľnohospodárska pôda. Je možné predpokladať, že 

tento charakter si bude chcieť Královo Pole zachovať aj do budúcnosti.  

 Príjazdová cesta 

Komunikácie v rámci developerských projektov v Královom Poli sú vo vlastníctve 

developerských spoločností realizujúcich výstavbu. (11) Existuje však zmluva so štatutárnym 

mestom Brnom, kde sa zaväzuje, že po skončení výstavby komunikácie prevezme do svojho 

vlastníctva. Riziko nesprístupnenia vjazdu k pozemku je tu teda len veľmi malé. (59) 

Vlastnícke práva na komunikáciách v rámci tejto lokality sú obmedzené vecným bremenom 

vedenia a vecným bremenom zriaďovania a provozovania vedenia, a to kvôli prebiehajúcej 

výstavbe v tejto lokalite. Jedná sa o to, že prevádzkovatelia vedení potrebujú prístup  k trasám 

týchto vedení (napr. pre plyn, elektrinu, slaboprúd), ale cesta nie je vo vlastníctve mesta, tak 

si tu zriaďujú  tieto vecné bremená. 

 Financovanie 

Spoločnosť realizujúca projekt Panorama Kociánka ponúka možnosť výberu 

financovania. Jedná sa buď o zmluvu o dielo, kedy firma postupne niečo vystavia a klient 

platí po častiach. Druhou možnosťou je zmluva o zmluve budúcej. Je to individuálne podľa 

možností klienta či bude, alebo nebude mať hypotéku apod. Podmienky teda nie sú striktne 

stanovené, spoločnosť však požaduje minimálne 30 % z ceny, niečo pri dokončení hrubej 
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stavby, je to však na individuálnej dohode. Vzhľadom k možnosti výberu financovania sa 

developer javí ako málo rizikový. (59) 

Pretože projekt Obytný soubor Premium Sadová ponúka len hrubé stavby rodinných 

domov je potrebné počítať s čiastkou približne  3 milióny Kč na dokončenie. V prípade týchto 

domov nie je možnosť financovania po častiach, keďže sa jedná len o hrubé stavby. 

Ak má klient záujem o dom v prípade projektu Na výsluní, urobí sa blokácia 

v realitnej kancelárii pri ktorej sa skladá čiastka 200 000 Kč, následne pri podpise zmluvy 

o zmluve budúcej sa zaplatí suma 15 % z kúpnej ceny, do ktorej sa už ale započítava aj 

čiastka pri blokácii. Do dvoch mesiacov od podpisu spomínanej zmluvy sa hradí 65 %, 

zvyšných 20 % sa hradí po vydaní kolaudačného súhlasu. Pri tomto projekte je financovanie 

rizikovejšie, v podstate do dvoch mesiacov po podpise zmluvy musí zákazník zaplatiť 

celkovo 80 %  z ceny.  (46) 

 Predaj 

V projekte Obytný soubor Premium Sadová sa developer zameriava na predaj hrubých 

stavieb rodinných domov. V sledovanom období minulého roka sme evidovali až 22 voľných 

domov z celkom približne 50, dnes sú k dispozícii už iba posledné tri, dva sú rezervované. 

Možno predpokladať, že v blízkej dobe sa predajú aj zvyšné tri domy. 

Rodinné domy projektu Panorama Kociánka II prešli úspešnou realizáciou, v 

súčasnosti je teda kompletne vypredaný. Projekt obsahoval len 10 radových domov. Na 

začiatku analýzy bol dostupný už len posledný dom, a to v  roku 2017 na prelome marca 

a apríla. Panorama Kociánka III je ďalšou časťou v rámci projektu Panorama Kociánka, 

celkovo ponúka dva samostatne stojace domy a sedem radových rodinných domov. Projekt sa 

začal inzerovať približne pred rokom a pol, a to bez vydaného stavebného povolenia. Dnes sú 

všetky domy stále len v stave rezervácie. Dôvodom je práve čakanie na vydanie povolenia. 

O tieto domy je však aj napriek tomu veľký záujem a to aj s tým, že títo ľudia ani nepoznajú 

konečné ceny. V marci 2018 boli zverejnené ceny týchto rodinných domov, na základe čoho 

boli rezervácie aj vytvorené, avšak vzhľadom na dlhodobejšie zdržanie projektu, z dôvodu 

riešenia rôznych obštrukcií z viacerých úradov, tiež polície, rôznym úpravám už ale nie sú 

aktuálne a budú sa zvyšovať. Na teraz nie je známe o koľko, a to vzhľadom k 

pretrvávajúcemu čakaniu na vydanie stavebného povolenia. (59) 

Rodinné domy Na Výsluní patria taktiež k novším projektom v tejto lokalite. Tieto 

domy sa začali ponúkať vo februári 2018. Napriek tomu, že sú tu ceny nastavené vyššie ako 

v ostatných projektoch, domy sa pomerne dobre predávajú. Momentálne evidujeme ešte päť 

voľných nehnuteľností z pôvodných 12, päť ich už predaných a dva sú v stave rezervácie. 
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Tab. č.  5 - Stav predaja rodinných domov v Královom Poli (62) 

PROJEKTY rodinných domov 
Počet 

domov 
celkom 

Stav k 25.03.2017 Stav k 25.09.2018 

Rezervácia Voľné Rezervácia Voľné 

RD Panorama Kociánka II 10 0 1 0 0 
RD Panorama Kociánka III 9 ešte neinzerované 9 0 
RD Obytný soubor Premium Sadová  cca 50 2 22 2 3 
RD Na výsluní 12 ešte neinzerované 2 5 

Tab. č. 5 zaznamenáva stav predaja rodinných domov v septembri 2018 a pred 

deviatimi mesiacmi. 

 Iné riziká 

 Riziká podľa môjho názoru spočívajú aj v rôznych obmedzeniach týkajúcich sa 

nastavenia územného plánu mestskej časti, ale aj typom zástavby, zákonnými normami či 

štruktúrou konkrétnych stavieb. V danej situácii je definovaný typ zástavby, ktorý je potrebné 

dodržať (teda radový dom, dvojdom, resp. samostatne stojace domy). Vzhľadom k veľkosti 

a povahe pozemku sa tu iné stavby nemôžu realizovať, sú vhodné a ponúkané len pre stavbu 

rodinných domov. Z hľadiska právnych noriem môžu nastať komplikované situácie kvôli 

nutnosti rešpektovania minimálne troch úprav paralelne. Ide o stavebný zákon 

(č. 183/2006 Sb.) novelizovaný v roku 2017, vyhlášku zaoberajúcu sa technickými 

požiadavkami na určené stavby (č. 268/2009) a vyhlášku o všeobecných požiadavkách na 

využívanie územia (č. 501/2006). Problematickou sa môže javiť napr. vzájomná vzdialenosť 

jednotlivých stavieb od seba, ktorá musí napĺňať veľké množstvo kritérií z viacerých oblastí. 

Spomenúť môžem urbanizmus, životné prostredie, hygienu, ochranu podzemných 

i povrchových vodných zdrojov, civilnú ochranu či prevenciu voči haváriám rôzneho 

charakteru. Vzájomné vzdialenosti sa okrem toho dotýkajú aj priestoru medzi hranicami 

pozemkov, garáží, terás, balkónov, priečelí a pod. (35) 

4.4 MORAVANY 

 Lokalita/plán budúcej výstavby 

Riziká projektu Jabloňový sad spočívajú hneď v niekoľkých problematických 

situáciách. Ako prvý môžem spomenúť spor samotnej obce Moravany a developerských 

spoločností, medzi ktoré sa zaraďuje aj Embra. Jadrom problému sa stali zmeny územného 

plánu. Tie by povolili stavbu stoviek bytov, pričom zhruba dvojtisícová obec by sa mohla 

niekoľkonásobne zväčšiť, s čím nesúhlasilo množstvo domácich. Podporil ich aj český 

Najvyšší správny súd, ktorý na začiatku roku 2011 zamietol požadované zmeny zo strany 
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developerov. Horším bol pre obec fakt, že v tom čase už využívali isté percento investícií 

a v prípade úplného odmietnutia developerských záujmov by ich nemala z čoho vrátiť. 

Mestská časť totiž prisľúbila týmto spoločnostiam súčinnosť pri realizovaní rezidentných 

zámerov. Tie kvôli tomu vykúpili viacero pozemkov obecného i súkromného charakteru, 

a vytvorili tak obci určitý záväzok. Reálne hrozilo, že firmy budú žiadať tieto investície späť, 

aj keď sa v tej dobe už za ne stavala napr. materská škola. Zastupiteľstvo teda stálo pred 

rozhodnutím či modifikovaný územný plán schváli, a vyhovie tak developerom, alebo ho 

ponechá v pôvodnom stave, a bude tak s nimi riskovať súdne konanie. Nakoniec sa priklonili 

k riešeniu dodatkom územného plánu, ktorý umožnil stavať iba spomenutej firme Embra 

Apartment. Obyvatelia sa však ani vtedy úplne nezmierili s daným stavom (13). Situácia sa 

postupne vyhrotila už od roku 2008, v júli 2009 dokonca fyzicky napadli starostku Marii 

Barešovou. Nepotvrdilo sa však, že by útok mal niečo spoločné s neuspokojenými záujmami 

developerov. Obyvatelia na odvrátenie megalomanskej výstavby založili občiansku iniciatívu 

Moravany společně, webstránku a vyvinuli ďalšie činnosti. Embra teda mala vo vyjednávaní 

najlepšiu pozíciu a prakticky ju aj využila. Ako už bolo uvedené, investované peniaze už boli 

v obehu a plánovali sa ďalšie investície, napr. do kanalizácie, čističky odpadových vôd a pod. 

Obyvatelia síce do poslednej chvíle vkladali nádeje do starostky, ktorá sa v začiatkoch 

plánovanej výstavby postavila na ich stranu a podporovala odmietavý postoj, no neskôr ho 

zmenila a vyslovila sa za kompromisné riešenie zahŕňajúce schválenie projektov, i keď 

v menšej miere. Napokon sa obe strany dohodli, čoho výsledkom je aj výstavba Jabloňového 

sadu, no problémy sa tým úplne neskončili. (32) 

 Odporcom najviac prekážalo, že Moravany na základe predstavených zmien prídu 

o svoj typický vidiecky ráz. Argumenty o chýbajúcej občianskej vybavenosti podľa nich 

neobstoja, nakoľko materská škola či zdravotnícke stredisko chýbali v obci už v tom čase. 

Domáci tiež protestovali proti výstavbe výškových objektov. Paradoxom na druhej strane je, 

že práve starousadlíci predali developerom viacero pozemkov. Treba podotknúť, že riziko pre 

ďalšie potenciálne investície predstavuje aj stanovisko susedných obcí. Tak tomu bolo aj 

v skúmanom prípade, kedy sa k rezidentnej výstavbe negatívne postavili Ostopovice. Starosta 

Jan Simon vyjadril obavy, že skokový nárast obyvateľstva v predpokladanom množstve 

spôsobí katastrofálnu situáciu v doprave a výrazne zhorší životné prostredie v katastri obce. 

Za pravdu mu v podstate dal aj spomenutý súd, ktorý ako hlavný dôvod odmietnutia zmien 

v územnom pláne uviedol nedostatočné zohľadnenie plánovaných zmien na životné 

prostredie. (13) 
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 Príjazdová cesta 

Podľa informatívneho výpisu z katastru nehnuteľností je vlastníkom príjazdovej cesty 

k nehnuteľnosti EMBRA Apartments s.r.o. (11) Z hľadiska vlastníckych práv je zaťažená  

vecným bremenom zriaďovania a provozovania vedenia, rovnako ako komunikácie v rámci 

developerských projektov v Královom Poli, taktiež vzhľadom na prebiehajúcu výstavbu.  

 Financovanie 

Pri tomto projekte prebieha financovanie podľa rozostavanosti projektu. Prvé 3 % 

z kúpnej ceny pri podpise rezervačnej zmluvy, 12 % pri podpise zmluvy o zmluve budúcej, 

30 % po dokončení hrubej stavby, 40 % po dokončení vnútorných rozvodov, 10 % pri 

započatí kolaudačného riadenia a zvyšných 5 % po prevzatí domu. Splátky kúpnej ceny sú 

skladané po častiach na základe výstavby. (48, 59) 

 Predaj 

Projekt Jabloňový sad v mestskej časti Moravany môžeme považovať za rozsiahly, 

zahŕňa totiž celkom 44 rodinných domov. Sú postavené v dvoch radách, uprostred komplexu 

je v rámci tohto projektu naplánovaná aj výstavba niekoľkých bytových domov. Napriek jeho 

problémovosti popísanej vyššie je dnes už vypredaný. 

Tab. č.  6 - Stav predaja rodinných domov v Moravanoch (62) 

PROJEKTY rodinných domov 
Počet 

domov 
celkom 

Stav k 25.03.2017 Stav k 25.09.2018 

Rezervácia Voľné Rezervácia Voľné 

RD Moravany-Jabloňový sad 44 0 7 0 0 

V tab č. 6 je zachytené stav predaja rodinných domov v marci 2017 a tiež o deväť 

mesiacov neskôr. 

 Iné riziká 

Riziká sú v tomto prípade spojené aj so samotnou developerskou firmou Embra. 

Viacero nových obyvateľov sa sťažovalo na kvalitu bytov a taktiež na zmluvné podmienky, 

ktoré im táto firma ponúkla. Noví majitelia bytov po krátkom čase reklamovali rôzne 

nedostatky, za všetky môžem spomenúť vlhnutie stien, nedostatočnú izoláciu, výskyt plesní, 

nekvalitné montáže a pod. Problémy však nastali aj pri reklamačnom konaní, ktoré podľa ich 

slov trvalo príliš dlho a napokon si škodu ani nemohli uplatniť v plnej miere. Podľa 

niektorých právnikov sú dokonca kúpne zmluvy od developera výhodné len pre jednu stranu 

a klient je v značnej nevýhode. Za pravdu im dáva aj mnoho názorov, kedy majitelia čakali na 
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svoje nehnuteľnosti aj viac ako jeden rok a viacerí z nich od obchodu napokon odstúpili. 

O tomto svedčia diskusné fóra. (16, 58) Takýto neseriózny prístup developera naňho 

jednoznačne vrhá zlé svetlo a ohrozuje nielen daný projekt, ale aj celkovú reputáciu firmy. 

Bohužiaľ, v dnešnej dobe veľkého dopytu po podobných nehnuteľnostiach sa ešte vždy nájdu 

subjekty s nie veľmi sofistikovanými metódami. 

Projekt Jabloňový sad sa zo všetkých skúmaných javí ako najproblémovejší, pričom 

dôvodov tohto tvrdenia je viacero. Za ústredný je možné považovať predovšetkým 

neadekvátny prístup developera, ktorý pomerne často používa z môjho pohľadu 

neprofesionálny prístup. Je zrejmé, že komplikácie tu však trvajú už viac ako desať rokov 

a spájali sa s rôznymi faktormi – od pozemkov cez dopad na životné prostredie až po prílišnú 

hustotu zaľudnenia.  

4.5 CENY  

K rizikovým faktorom developerských projektov patria nepochybne aj ceny – 

vzťahujú sa na stavebné pozemky, ale aj samotné stavby, resp. nehnuteľnosti, ktoré sú 

ponúkané na predaj. Ich vývoj je pomerne stály, momentálne sa však tlačia smerom nahor. Je 

pravdepodobné, že v krátkom čase dosiahne trh v tomto smere svoje maximum a bude 

zaujímavé sledovať, či následne nastane ich prudký alebo pozvoľný pokles. Práve pri tomto 

scenári by developerské spoločnosti mohli zaznamenať citeľné straty. Ceny skúmaných 

projektov boli získané za základe telefonických hovorov, informácií z realitných kancelárií 

a internetových zdrojov.  

4.5.1 Pozemok 

Pozemky pre rodinné domy v okrese Brno-mesto v rámci analyzovaných 

developerských projektov, boli na predaj iba v mestskej časti Královo Pole. Dostupné boli 

v rámci troch developerských projektov a tiež od jedného súkromného vlastníka. 

Podľa chronologického hľadiska boli ako prvé v ponuke pozemky z developerského 

projektu Obytný soubor Premium Sadová. Inzerovať sa začali približne pred šiestimi rokmi. 

Cena za m² pozemku sa pohybovala okolo 7000 Kč/m². Asi o dva roky neskôr už boli na 

predaj aj pozemky z projektu Na Výsluní. Tu sa cena predstavovala 8000 Kč/m². V rámci 

týchto dvoch projektov už v súčasnosti nie sú dostupné žiadne pozemky pre RD. Čo sa týka 

projektu Panorama Kociánka, v súčasnosti je dostupný už len jeden pozemok z celkových 47. 

Ponúkaný je vrátane vydaného stavebného povolenia na rodinný dom. Cena za m² tohto 
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pozemku je 12 000 Kč. Súbor štyroch pozemkov, ktoré na predaj ponúka ich vlastník, majú 

pohyblivú cenu v čase. Momentálne sú na predaj dva zo štyroch, cena pre september 2019 je 

13000 Kč/m². V grafe č. 1 sú zaznamenané ceny za m² ponúkaných pozemkov. (43, 45, 59) 

 

 

Graf. č.  1 – Cena za m² pozemku pre rodinný dom (62) 

Z grafu je zrejmé, že ceny majú rastúci trend. Čím aktuálnejší projekt, resp. ponúkaný 

neskôr, tým vyššie ceny. Je nutné podotknúť, že tieto ceny sú pre časové obdobie, v ktorom sa 

predávali. 

4.5.2 Pozemok s rodinným domom 

Niektoré analyzované developerské projekty ponúkajú viacero druhov rodinných 

domov - samostatne stojace, dvojdomy a radové domy. Aby boli podmienky pre 

porovnávanie cien čo najpodobnejšie, bol z každého projektu vybratý jeden krajný radový 

rodinný dom. V tab. sú zaznamenané základné údaje o vybranom porovnávanom dome z 

každého projektu. Pretože projekt Obytný soubor Premium Sadová ponúka len hrubú stavbu 

domu, bola k tejto pripočítaná čiastka 3,0 mil. Kč ako náklady na dokončenie. Pri rodinných 

domoch v Moravanoch sa nepodarilo zistiť cenu za pozemok, preto bola spočítaná 

aritmetickým priemerom z ostatných šiestich projektov. Ceny pozemkov boli získané na 

základe telefonických rozhovorov. 

Od celkovej ceny ponúkaného rodinného domu s pozemkom bola zistená osobitne 

cena za pozemok a  cena za dom. Následne boli ceny prepočítané podľa výmery na ceny za 
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m². Ceny za m² rodinného domu a za m² pozemku sú  zrejmé z grafu 2. Taktiež je tu 

zaznamenaná cena celkom za m² domu aj pozemku. 

 

 

Graf. č.  2 - Cena za m² pozemku a m² rodinného domu (62) 

Projekty, sú tu rovnako ako v predchádzajúcom grafe zoradené podľa ich aktuálnosti. 

Možno konštatovať, že ceny tu majú taktiež rastúci trend. Výnimkou je rodinný dom 

z projektu Obytný soubor Premium Sadová, kde je v ponuke práve len hrubá stavba domu. Aj 

keď podľa informácií od developera je potrebné na dokončenie počítať s čiastkou 3,0 mil. Kč, 

táto suma môže byť však ešte podhodnotená.  

Druhým výkyvom v grafe je projekt Jabloňový sad. Pri porovnaní celkovej ceny za 

dom s pozemkom v tab. č. 7, sa naoko môže zdať, že ponuka domu z projektu Jabloňového 

sadu je výrazne lacnejšia oproti ostatným, cena je takmer rovnaká ako cena za hrubú stavbu  

v projekte Obytný soubor Premium Sadová. Pri prepočte na cenu za m² domu aj pozemku to 

však úplne nie je pravda. Cena je porovnateľná s projektami Panorama Kociánka II a Bydlení 

v prírode Nový Lískovec, avšak tieto projekty sa začali inzerovať podstatne neskôr. Ako iné 

odlišnosti možno uviesť, že domy z projektu Jabloňového sadu sú z hľadiska úžitkovej plochy 

najmenšie, tiež majú najmenší pozemok, ich súčasťou nie je garáž. 
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Najvyššia cena za m² domu a pozemku je v projekte Na Výsluní a  Panorama 

Kociánka III., ktoré sa v súčasnosti aj stále inzerujú. Aj keď najvyššia je pre rodinný dom 

z projektu Na Výsluní, toto nemusí byť konečné, a to vzhľadom k budúcemu zvyšovaniu cien 

rodinných domov z projektu Panorama Kociánka III. Je nutné podotknúť, že tieto ceny sú pre 

časové obdobie, v ktorom sa predávali. 

 

 

 

 

 

 

 

mestská časť developerský projekt developer
počet RD v 
develop. 
projekte

materiál PENB

konkrétny 
dom z 

projektu 
(radový, 
krajný)

cena celkom 
[Kč]

NOVÝ LÍSKOVEC RD Bydlení v přírodě v prírode-Nový Lískovec INEX 4 ker. tvárnice B A4 10 500 000

IVANOVICE RD Ivanovice IVAINVEST 27 pórobetón B 1.6 C/G 9 890 000

RD Panorama Kociánka II UNISTAV
10

ker. tvárnice B
B11 

9 290 000

RD Panorama Kociánka III UNISTAV
9

ker. tvárnice B
RD1

12 900 000

RD Obytný soubor Premium Sadová IMPERA cca 50 ker. tvárnice -
RR10

6 6819 00          
+ 3 mil

RD Na výsluní BRNO PROPERTIES 12 ker. tvárnice A 2.7 13 956 000

MORAVANY RD Moravany-Jabloňový sad EMBRA 44 ker. tvárnice B č. 1 6 900 000

KRÁLOVO POLE

Tab. č.  8 – Základné údaje o projekte, konkrétnom radovom dome a pozemku-časť 2/3 (62) 

mestská časť developerský projekt
cena domu 

[Kč]
úžitná plocha 

domu [m²]
cena/m² 

domu

garáž [m²] (už 
v ploche 
domu) 

balkón, terasa 
[m²]

půda [m²]

NOVÝ LÍSKOVEC RD Bydlení v přírodě v prírode-Nový Lískovec 6396000 166 38 507 21,5 22,2 -

IVANOVICE RD Ivanovice 5487500 147 37 305 18,2 9 -

RD Panorama Kociánka II 6287600 147 42 689 21,9 - -

RD Panorama Kociánka III 8529600 172 49 721 17,2 + 21,9 16,8 -

RD Obytný soubor Premium Sadová 5355900 164 32 738 17,7 43,9 -

RD Na výsluní 8983500 172 52 351 17,0 19,1 -

MORAVANY RD Moravany-Jabloňový sad 5212167 127 41 174 - - 28

KRÁLOVO POLE

Tab. č.  7– Základné údaje o projekte, konkrétnom radovom dome a pozemku-časť 1/3 (62) 
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Tab. č. 7, tab. č. 8 a tab. č. 9 zobrazujú základné informácie o porovnávaných 

projektoch a tiež o vybranom  analyzovanom radovom rodinnom dome. 

4.6 KOMPARÁCIA RIZÍK 

Riziká pri realizovaní developerských projektov v oblasti rezidentnej výstavby 

môžeme definovať v niekoľkých rovinách. Ako je uvedené v kapitole 2, všeobecne ich 

rozlišujeme napr. podľa ovplyvniteľnosti a neovplyvniteľnosti, pričom ľudská činnosť na ne 

tým pádom vplýva rôznym spôsobom. Následne ich potom človek mení v menšej či väčšej 

miere vo svoj prospech. Riziká rovnako diferencujeme na základe ich charakteru – 

ekonomického, geografického, technického a pod. Je zrejmé, že niektoré z nich môžeme 

pokladať za charakteristické, iné za individuálne, príp. závislé od daného prostredia, kde sa 

projekt realizuje. Pre skúmané projekty je spoločnou črtou napr. to, že sa všetky nachádzajú 

v mestských častiach Brna na ich okraji. 

Tieto lokality majú podobnú povahu – ich územie je z veľkej časti tvorené lesným 

porastom, prírodnými areálmi, poľnohospodárskou pôdou či záhradkárskymi kolóniami. Majú 

teda skôr vidiecky charakter, no dynamický nástup rezidentnej, ale i obchodnej a komerčnej 

zástavby ho rýchlo menia. Pozvoľna sa z nich začínajú stávať typické mestské štvrte širšieho 

centra s prepracovanou infraštruktúrou a občianskou vybavenosťou. Postoj občanov k tomuto 

meniacemu sa stavu je kontroverzný – jedna skupina sa s rozrastajúcou zástavbou stotožňuje, 

druhá skupina naopak protestuje. Dokazuje to aj skúmanie zvolených projektov, kde sú 

prítomné súhlasné názory obyvateľov, ale aj petície, protestné zhromaždenia či dokonca 

blokácia stavby. Pôvodní rezidenti sa taktiež často obávajú o svoje rekreačné plochy, 

mestská časť developerský projekt dispozícia
počet podlaží 

v dome
IPP

cena 
pozemku [Kč]

plocha 
pozemku [m²]

cena/m² 
pozemku

NOVÝ LÍSKOVEC RD Bydlení v přírodě v prírode-Nový Lískovec 4+kk 3 0,2 4 104 000 342 12000

IVANOVICE RD Ivanovice 4+kk 2 0,4 4 402 500 587 7500

RD Panorama Kociánka II 4+kk 1 0,5 3 002 400 417 7200

RD Panorama Kociánka III 5+kk 2 0,5 4 370 400 607 7200

RD Obytný soubor Premium Sadová 5+kk 2 0,4 a 0,5 4 326 000 618 7000

RD Na výsluní 4+kk 2 0,4 4 972 500 585 8500

MORAVANY RD Moravany-Jabloňový sad 5+kk 2 - 1 687 833 205 8233

KRÁLOVO POLE

Tab. č.  9– Základné údaje o projekte, konkrétnom radovom dome a pozemku-časť 3/3 (62) 
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záhradkárske kolónie a verejné priestranstvá určené na voľnočasové aktivity. Tieto obavy 

môžeme jednoznačne považovať za spoločný znak všetkých projektov. Podobne je to aj pri 

prírodných areáloch, parkoch, lúkach či poľnohospodárskej pôde. Samozrejme, developeri sa 

zasadzujú o ich zachovanie, nakoľko práve bývanie v tichom prostredí obklopenom prírodou 

je pre potenciálnych klientov veľmi lákavé a o nehnuteľnosti v týchto lokalitách je obrovský 

záujem. Záujemcovia totiž hľadajú kľudné prostredie, no zároveň v dobrej dostupnosti 

z centra Brna. Skúmané územia tieto predpoklady spĺňajú. Na druhej strane, postupné 

rozširovanie rezidentných zón môže časom tento charakter narušiť. Nie je to spôsobené len 

samotnou zástavbou, ale aj budovaním príslušnej infraštruktúry. Do kedysi vidieckych 

mestských častí začali prenikať veľké obchodné centrá, rôzne komerčné priestory, záchytné 

parkoviská a iné prevádzky. V tomto ohľade je asi najlepším príkladom mestská časť 

Moravany, kde je situované veľké obchodné centrum Futurum. Zelených plôch či parkov je tu 

oproti ostatným skúmaným lokalitám menej a naopak, zvyšuje sa tu intenzita dopravy 

a budovanie cestnej siete. Práve vo zvyšovaní počtu stavieb tohto druhu podľa môjho názoru 

tkvie pomerne veľké nebezpečenstvo. Súvisí so skokovým nárastom počtu obyvateľov, 

pričom môžeme hovoriť o stovkách až tisícoch nových obyvateľov v priebehu krátkeho 

časového obdobia pohybujúceho sa na úrovni jedného či dvoch rokov.  

V projekte rodinných domov v Novom Lískovci je príjazdová komunikácia vo 

vlastníctve mesta, v prípade ostatných skúmaných projektov sú príjazdové cesty vo 

vlastníctve developerských spoločností realizujúcich výstavbu. Viaže sa k nim obmedzenie 

vlastníckych práv právom zriaďovania a provozovania vedenia, príjazdová cesta 

v Ivanoviciach je zaťažená právom cesty. Tento stav súvisí s prebiehajúcou výstavbou, pre 

prevádzkovateľov vedenia napr. inžinierskych sietí, silnoprúdu, aby mali prístup k napájacím 

bodom či skriniam rozvádzačov. Riziko príjazdovej cesty teda spočíva v tom, že ak by 

developer nepredal cestu mestu, poprípade v iných situáciách, ak by bola príjazdová cesta vo 

vlastníctve nejakého iného subjektu či fyzickej osoby, ktorá by mohla robiť problém pri 

priechode alebo si stanoviť čiastku, ktorú je potrebné za jej užívanie platiť. Pri skúmaných 

projektoch však nehrozia tieto riziká, pretože vo všetkých troch prípadoch existujú zmluvy 

s mestom, kedy po dokončení zámeru developera prejde príjazdová cesta do vlastníctva 

mesta. Štandardne bývajú s mestom uzatvorené takéto zmluvy, čo je tiež zárukou seriózneho 

jednania aj pre banku, aby sa vedelo, že ľudia sa dostanú k svojmu pozemku. 

Počas výskumu bolo zistené, že spôsoby financovania sú pri konkrétnych projektoch 

rôzne. Prakticky každá spoločnosť si určuje vlastné podmienky. Riziká sú vnímané najmä pri 
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postupnom financovaní, ktoré sa ale preferuje najviac. Ako najrizikovejší zo skúmaných 

projektov sa javí model financovania, ktorý sa uplatňoval v Ivanoviciach. Klient si najskôr 

musel kúpiť pozemok, následne potom uhrádzal rôzne čiastky podľa rozostavanosti 

nehnuteľnosti. Napokon však rizikové financovanie nemalo zásadný vplyv na projekt, keďže 

sa v podstate celý vypredal. Tento nie celkom typický model financovania teda pre klientov 

nebol problémom. Ako najvýhodnejšie pre klienta sa ukazuje financovanie rezidentného 

projektu v Novom Lískovci, kde pri podpise zmluvy o zmluve budúcej skladajú budúci 

majitelia len rezervačný poplatok 5 % z kúpnej ceny, zvyšných 95 % kúpnej ceny sa platí až 

po dokončení stavby a kolaudácii celej nehnuteľnosti a podpise kúpnej zmluvy. V ostatných 

projektoch sa využili štandardné formy financovania po častiach, s individuálnym nastaveným 

čiastok na základe prestavanosti.  Napriek teoretickej možnosti neschopnosti splácania sumy 

zo strany klienta, tí nemajú problém s daným modelom financovania. Bude zaujímavé 

sledovať, či sa tento trend udrží aj v budúcnosti. 

Atraktivita lokality je spojená aj s pomerne dobrým a rýchlym predajom skúmaných 

nehnuteľností. Dôvodom je tiež spoľahlivosť a dobrá reputácia developerov. Výnimkou je len 

spoločnosť Embra, kde recenzie na developera neboli príliš kladné, no aj napriek tomu sa 

domy všetky vypredali. Spoločnosť musela riešiť množstvo podnetov na nedostatky 

technickej povahy od nespokojných majiteľov nových nehnuteľností. Nezrovnalosti boli tiež 

dôvodom viacerých odstúpení klientov od kúpnych zmlúv, nakoľko neboli dodržané 

stanovené podmienky. Je zaujímavé, že aj napriek veľkým ambíciám projektu Jabloňový sad 

sa tento javí ako najkomplikovanejší. Príčinou sa môže javiť samotná developerská 

spoločnosť – okrem sporov s novými majiteľmi nehnuteľností sa dostala do sporu aj so 

samotnou mestskou časťou Moravany. Celkovo sú však vzťahy developerov a orgánov 

mestských častí na dobrej úrovni, nakoľko príchod nových obyvateľov im prináša okrem 

iného finančný zisk. Môžem teda konštatovať, že riziká pri predaji vplývali na klientov len 

čiastočne, nakoľko dopyt po bývaní v skúmaných mestských častiach Brna je stále vysoký 

a dané projekty nemali s predajom nehnuteľností výrazné, resp. dlhodobé problémy. 

V rámci ostatných rizík som počas skúmania zaznamenala aj iné problematické javy. 

Všeobecne môžem konštatovať, že viacero z nich je spojených so zhoršením prostredia pre 

život, znížením kvality ovzdušia či nedostatkami v infraštruktúre. Za najzásadnejšie riziká 

preto považujem tie z oblasti životného prostredia a charakteru územia mestskej časti. Obísť 

však nemožno ani riziká viažuce sa k občianskej vybavenosti či susedskému spolunažívaniu. 

Kategória ostatných rizík je taktiež úzko prepojená na riziká vzťahujúce sa na lokalitu a plán 



74 

budúcej výstavby. S nárastom objemu výstavby totiž stúpa aj počet spomenutých problémov 

s hlučnosťou, prašnosťou, zvýšenou intenzitou dopravy a pod.  

Určiť najväčší vplyv konkrétneho rizika nie je jednoduché. Každý skúmaný 

developerský projekt má svoje špecifiká, pričom sa na ne vzťahujú aj špecifické riziká. Na 

základe môjho skúmania však môžem povedať, že najmenšie riziká pozorujem v oblasti 

financovania a predaja, nakoľko všetky rezidentné projekty sú prakticky alebo takmer 

vypredané. Klienti sú schopní finančne zvládnuť aj na prvý pohľad nie celkom výhodné 

modely platieb. Naopak, za vysoko rizikové aspekty aj vo vzťahu k budúcnosti považujem 

stúpajúce ceny pozemkov i samotných stavieb a zmenšujúce sa vhodné plochy na rezidentnú 

zástavbu. V poslednej dekáde sa taktiež kladie značný dôraz na zachovanie zdravého 

životného prostredia, čo sa pri významnom náraste objemu výstavby javí ako čoraz 

náročnejšie. Pôvodný vidiecky charakter okrajových mestských časí Brna sa mení, no 

prírodné bohatstvo si obyvatelia budú chcieť s určitosťou zachovať aj naďalej. 

4.7 DIELČÍ ZÁVER 

Táto kapitola je venovaná predovšetkým rizikám, ktoré ohrozujú realizované projekty 

rezidentnej výstavby, príp. ich budúcu perspektívu realizácie či rozširovania v skúmanej 

lokalite. Je zrejmé, že existujú jednak spoločné rizikové oblasti typické pre všetky projekty, 

ale aj špecifické – vyskytujúce sa len v konkrétnej mestskej časti, resp. štvrti. Záleží od 

viacerých faktorov, či sa uvedené riziká budú prehlbovať alebo naopak, podarí sa ich vyriešiť 

k spokojnosti občanov i developerov. Ide napr. o možné finančné výhody pre obec či mestskú 

časť, potrebu súhlasu občanov a tretieho sektora s výstavbou, záťaž na životné prostredie, 

kvalitu príslušnej technickej a občianskej vybavenosti atď. 
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ZÁVER 

Diplomová práca sa skladá zo štyroch hlavných kapitol, pričom prvá z nich sa zaoberá 

cieľmi a použitou metodikou, druhá popisuje súčasný stav riešenej problematiky, tretia sa 

zameriava na analýzu vybraných developerských projektov a vo štvrtej je prevedený rozbor 

a komparácia konkrétnych rizík spojených s definovanými developerskými projektami 

rezidentného charakteru. Uvedená štruktúra práce vychádza zo stanovených cieľov, ktoré sa 

týkajú najmä poukázania na rizikové faktory jednak teoreticky vymedzených, na druhej strane 

následne prenesených do praktických okolností. Počas skúmania bolo zistené, že nie všetky 

teoretické aspekty sú rovnako prezentované v praxi. Každý z projektov má svoje špecifické 

riziká. Práve na ne, ale aj na tie všeobecnejšie a viditeľnejšie sa práca zameriava,  neskôr sú 

riziká podrobené vzájomnej komparácii. V rámci praktickej časti boli analyzované tri mestské 

časti Brna a jedna obec v rámci okresu Brno-venkov, a to Moravany, pretože sú vzdialené 

k centru mesta bližšie ako napr. Ivanovice, ktoré sú jeho mestskou časťou.  

Teoretická časť je teda zameraná na definíciu jednotlivých podskupín rizík – od 

bankových, cez finančné, stavebné až po kategóriu iných rizík nezaradených do konkrétnej 

skupiny. Z hľadiska rizík spojených s lokalitou som sa pozornosť sústreďuje predovšetkým 

okolitému prostrediu, terénnej štruktúre, vybaveniu z hľadiska inžinierskych sietí a pod. Je 

zrejmé, že každá lokalita sa bude snažiť si zachovať určitú formu prírodného charakteru, no 

zároveň zostať vyhľadávaným územím pre pokojné bývanie. Veľkým problémom pri 

podobných projektoch taktiež býva enormný nárast individuálnej automobilovej dopravy 

a nedostatočné napojenie na systém mestskej hromadnej dopravy. Práve preto musí byť popri 

realizácii developerského projektu vybudovaná aj príslušná infraštruktúra a objekty 

občianskej vybavenosti, čím sa zase ale narúša pôvodne kľudná lokalita v obklopení zelene.  

V ostatných kategóriách registrujeme podobné problematické okruhy – z pohľadu 

financovania hlavne nevýhodné modely pre klientov spojené s postupným doplácaním za 

nehnuteľnosť. Paradoxne, predaj to príliš neovplyvňuje, rezidentná zástavba tohto typu sa 

predáva takmer ideálne aj za spomenutých podmienok. Je nevyhnutné uviesť aj iné riziká 

súvisiace s rôznymi spoločenskými oblasťami – napr. občianskym spolunažívaním, 

legislatívou či vysokou intenzitou príslušnej obchodnej a komerčnej výstavby. Lokalitu Brno-

mesto celkovo možno považovať za atraktívnu. V rámci všetkých analyzovaných projektov 

možno konštatovať kvalitnú úroveň občianskej vybavenosti, technickej infraštruktúry a 
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dopravnej dostupnosti. Ich realizácia v okrajových mestských častiach Brna je logická, 

pretože v súčasnosti pretrváva po obdobných lokalitách veľký dopyt, o čom svedčia aj získané 

informácie z realitných kancelárií či médií. 

Na základe skúmania uskutočneného v diplomovej práci je nutné zdôrazniť, že 

developeri sa snažia o využívanie moderných technológií v spolupráci s fundovanými 

odborníkmi, pričom ich cieľom je využitie kapacity stavebného pozemku v maximálnej 

možnej miere. Vhodných parciel na rezidentnú zástavbu už totiž v Brne a okolí nie je mnoho. 

Spôsobuje to rozširovanie satelitných obcí. V krátkom časovom horizonte sa zrejme tento 

status presunie na vzdialenejšie obce, kam sa už nedostane brnianska MHD a obyvatelia budú 

musieť hľadať iné dopravné alternatívy. Diplomová práca teda ponúka teoretický, ale 

i praktický pohľad na rizikové faktory ovplyvňujúce úspešnú realizáciu developerských 

projektov rezidentnej povahy a ich ďalšie rozširovanie v skúmaných oblastiach.  
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