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ABSTRAKT  
 

Diplomová práce se zabývá hodnocením efektivnosti a rizik soukromého 

stavebního projektu. Táto práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická část, 

která vymezuje základní pojmy spojené s investováním jako takovým ale i přímo 

s investováním do nemovitostí a stavebních investic. Ve druhé části se táto práce zabývá 

hodnocením rizik, stanovením jejich velikosti a na závěr manažmentem rizika. Závěrem 

teoretické části je zpracování metodiky pro praktickou část. V praktické části se práce 

věnuje na začátku popisu území výstavby a specifikaci samotného stavebního objektu. 

V další části jsou stanoveny investiční náklady, provozní příjmy a výdaje. Provozní 

příjmy jsou tvořeny pouze samotným pronájmem. Ten byl stanoven na základě 

podobných investic v okolí. Provozní výdaje jsou rozděleny na fixní a variabilní kde do 

hodnocení jsou započteny pouze fixní. Následně je v práci stanoven výkaz zisku a ztráty 

a z něj následně finanční toky. V druhé části jsou stanoveny rizika související s výstavbou 

projektu. Pro kritické rizika projektu je následně vypočtena přepínací hodnota. Konec 

praktické časti práce je věnován manažmentu rizika. V závěru jsou shrnuty výsledky 

jednotlivých částí diplomové práce a napsané doporučení pro investora, jestli projekt 

realizovat nebo ne. 

KLÍ!OVÁ SLOVA  

 

Projekt, stavební projekt, investice, stavební investice, hodnocení ekonomické 

efektivnosti, ukazatele ekonomické efektivnosti, riziko, klasifikace rizika, analýza rizika, 

manažment rizika.  

ABSTRACT 

 

The diploma thesis deals with the evaluation of the effectiveness and risks of a 

private construction project. This work is divided into two parts. The first part is a 

theoretical part, which defines the basic concepts associated with investment as such, but 

also directly with investment in real estate and construction investment. In the second 

part, this work deals with risk assessment, determination of their size and finally risk 



management. The end of the theoretical part is the elaboration of methodology for the 

practical part. The beginning of the practical part the work is devoted to the description 

of the construction area and specification of the building itself. In the next part are set 

investment costs, operating income and expenses. Operating income consists of the lease 

itself. This was determined on the basis of similar investments in the area. Operating 

expenses are divided into fixed and variable where only fixed are included in the 

evaluation. Subsequently, the work establishes the profit and loss statement and therefrom 

the cash flows. The second part defines the risks associated with the construction of the 

project. The switching value is then calculated for critical project risks. The end of the 

practical part is devoted to risk management. The conclusion summarizes the results of 

individual parts of the thesis and a written recommendation for the investor whether to 

realize the project or not. 

KEYWORDS  

 

Project, construction project, investment, construction investment, evaluation of 

economic efficiency, indicators of economic efficiency, risk, risk classification, risk 

analysis, risk management. 
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1. ÚVOD 
Diplomová práca je zameraná na hodnotenie efektívnosti a rizík stavebného 

projektu, ktorý bude realizovaný súkromným investorom. Jej základnou úlohou je určiť, 

či hodnotený projekt je z ekonomického hľadiska a z pohľadu rizika rentabilný a či ho 

teda realizovať alebo nie. Diplomová práca je rozdelená na dve časti, tou prvou je 

teoretická časť a druhou je praktická časť. 

Teoretická časť sa venuje vymedzeniu základných pojmov problematiky 

samotného investovania, ale aj priamo stavebných investícií. Následne sú v nej 

rozoberané základné ukazovatele ekonomickej efektívnosti, ktoré budú neskôr využívané 

aj v praktickej časti. Taktiež sú v tejto časti popísané základné riziká projektu a ich možné 

odhalenie, hodnotenie a v neposlednom rade sú tu popísané aj možné nápravy 

vzniknutých škôd. Záver teoretickej časti je venovaný metodike pre spracovanie 

praktickej časti a teda prípadovej štúdie na hodnotený projekt.  

Praktická časť. ako je spomínane v predchádzajúcom odstavci, je vypracovaná na 

základe spracovanej metodiky. Táto časť práce je venované prípadovej štúdii, ktorá rieši 

posúdenie hodnotenia efektívnosti a rizík súkromného stavebného projektu. V prípadovej 

štúdii predstavuje hodnotený projekt výstavbu rodinného domu v Slovenskej republike. 

Stavebný pozemok sa nachádza v katastrálnom území obce Kocurany. Prvá časť 

prípadovej štúdie je venovaná popisu územia a špecifikácii domu. Ďalej sú tu stanovené 

investičné náklady, prevádzkové príjmy a prevádzkové náklady. Prevádzkové príjmy 

pozostávajú výlučne z prenájmu. V tejto časti je tiež popísané stanovenie výšky nájmu. 

Následne v ďalšej časti praktickej časti bude daný projekt posúdený na ekonomickú 

efektívnosť, kde budú určené ekonomické ukazovatele, charakterizované v teoretickej 

časti. Po stanovení ekonomickej efektívnosti, príde na rad hodnotenie rizík daného 

projektu. V tejto časti bude zostavená matica miery rizika na základe, ktorej budú 

ohodnotené riziká v registri rizík. Potom bude vykonaná analýza citlivosti, v ktorej budú 

otestované rôzne rizikové faktory a tým budú stanovené kritické premenné pre projekt. 

Pre tieto premenné sa potom stanovia prepínacie hodnoty, ktoré ukážu, kedy sa čistá 

súčasná hodnota bude rovnať nule. Záver praktickej časti bude venovaný riadeniu rizík. 

Táto časť pomôže k eliminácii rizík, alebo k ich zmierneniu. 

Záver je venovaný zhrnutiu a vyhodnoteniu praktickej časti diplomovej práce. 
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2. STAVEBNÝ PROJEKT 
Slovo projekt v každom odvetví znamená spracovaný zámer alebo rozvrh prác, 

činností a ľudí, kde na konci tohoto projektu je nejaký výsledok. V oblasti stavebníctva 

je riadenie projektov ešte omnoho ťažšie z toho dôvodu, že projekty sú jedinečné. To 

znamená, že niektoré projekty sú si navzájom podobné, ale líšia sa v mnohých aspektoch. 

Každý projekt sa zväčša vykonáva len jeden krát, na rôznych miestach a zvyčajne na ňom 

pracujú rozdielne tímy ľudí. Medzi ďalšie základné rysy projektu určite patrí to, že má 

svoj trojrozmerný cieľ, inak povedané „trojimperatív“, ktorý zahrňuje zdroje a realizuje 

sa v spoločnostiach, alebo organizáciách. Každý jeden projekt má na čele svojho 

vedúceho projektu, ktorý ma na starosti, aby projekt prebiehal tak, ako je naplánovaný, 

čiže koordinuje všetky jednotlivé prvky počas celej životnosti projektu. Pri stavebných 

projektoch je veľmi dôležité, aby všetci zainteresovaní ľudia dobre rozumeli danej 

problematike a aby vedeli, ako splniť jednotlivé, stanovené ciele pre dosiahnutie 

úspešného zavŕšenia projektu. Všetky stavebné projekty majú svoj životný cyklus, ktorý 

popisuje čo sa deje počas celej životnosti projektu. 

 

2.1. Fázy života projektu  
Fázy života projektu predstavujú súhrn krokov a ich vývoj v priebehu času od 

vzniku samotnej myšlienky cez realizáciu, až po ukončenie prevádzky daného projektu. 

Medzi základné fázy životného cyklu stavebného projektu patria: predinvestičná fáza, 

investičná fáza, prevádzková fáza, fáza ukončenia prevádzky a jej likvidácia. Ďalej práca 

popisuje niečo viac ku každej fázy pre ozrejmenie, čo sa v danom období deje 

a pripravuje. 

 

2.1.1. Predinvestičná fáza 
Každá z uvedených fáz je pre úspešné dokončenie stavebného projektu veľmi 

dôležitá, avšak predinvestičnej fázy by mal investor venovať pri príprave projektu 

zväčšenú pozornosť. Výstupom tejto fázy je investičné rozhodnutie a to, či sa daný 

projekt bude realizovať alebo nie. Tomuto rozhodnutiu predchádzajú rôzne analýzy, ako 

napríklad marketingové, technické, technologické, finančné, ekonomické. Tieto analýzy 

nebývajú vôbec lacné, ale v konečnom dôsledku môžu tieto informácie ušetriť množstvo 

prostriedkov vložených do investície. Vo väčších organizáciách a firmách majú tieto 
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analýzy na starosti celé oddelenia, ale pokiaľ sa jedná o súkromný projekt malého 

investora, ten si tieto analýzy musí vypracovať sám, čo môže stáť nie len veľa času ale aj 

peňazí.   

Po zhromaždení dát z týchto analýz príde na rad ich vyhodnotenie pomocou štúdií. 

Medzi základné štúdie patrí Štúdia príležitostí. Jej cieľom je posúdiť základné informácie 

o jednotlivých príležitostiach aspoň v hrubej miere a tak poskytnúť náhľad pre investora 

o tom, ktorý z projektov realizovať. Ďalšou z pomedzi základných štúdií je Prieskumná 

štúdia, ktorá je zameraná hlavne na posúdenie možného riešenia. Tieto štúdie sú pomerne 

stručné a lacné a to vďaka tomu, že sa sústreďujú len na tie najvýznamnejšie aspekty 

hodnotených príležitostí. Hodnotenie týchto štúdií je porovnávané s variantou „nerobiť 

nič“. Na základe výsledkov týchto štúdií by mala prebehnúť prvá selekcia investičných 

príležitostí. Tie príležitosti, ktoré budú vybrané, budú následne posudzované ďalšími 

štúdiami a to Predbežnou technicko-ekonomickou (Pre-Feasibility Study) štúdiou 

a následne Technicko-ekonomickou štúdiou (Feasibility Study). Tieto štúdie sú už 

finančne náročnejšie, avšak hodnotia dané projekty detailnejšie. Potom, vďaka získaným 

výsledkom by mal byť investor schopný vybrať jednotlivé projekty, ktoré sa budú 

realizovať a ktoré pre neho nie sú výhodné, napríklad z dôvodu vysokého rizika, alebo 

nízkej ekonomickej výhodnosti. Tieto projekty sa realizovať nebudú.  

Skôr ako sa investor rozhodne spracovať technicko-ekonomickú štúdiu projektu, 

ktorá je finančne a časovo náročná je dobré, aby predtým spracoval predbežnú technicko-

ekonomickú štúdiu. „Struktura i náplň předběžné technicko - ekonomické studie i 

technicko - ekonomické projektu jsou analogické. Rozdíl spočívá především v detailnosti 

informací a hloubce analýzy a prověřování variant projektu“1 (Preklad autora: Štruktúra 

a náplň predbežnej technicko-ekonomickej štúdie a technicko-ekonomického projektu je 

analogická. Rozdiel spočíva predovšetkým v detailnosti informácií a hĺbke analýzy 

preverovania variant projektu.) Predbežná štúdia je určitým spojovacím článkom medzi 

základnými a podrobnými štúdiami avšak pri zameraní sa na finančné a ekonomické 

dopady dá dostatok informácií o tom, či realizovať podrobnú technicko-ekonomickú 

 
1 FOTR, Jiří, SOUČEK, Ivan. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, 

s. 28., ISBN: 978-80-247-3293-0 
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štúdiu, ktorá následne rozhodne o uskutočnení projektu, alebo naopak dá dostatok 

informácií pre zastavenie projektu pred vynaložením ďalších finančných prostriedkov.  

Pokiaľ padne rozhodnutie o vypracovaní technicko-ekonomickej štúdie, je 

potrebné zamerať sa na jej detailné spracovanie. V tejto štúdii sa musí dbať na detailné 

vypracovanie a vyšetrenie variant u projektu, stanovenie investičných a prevádzkových 

nákladov ďalej finančných, ekonomických analýz a hodnotení, ale aj na stanovenie 

základných rizikových faktorov projektu. Základné hodnoty jednotlivých skupín by mali 

byť rozobrané už v predbežnej štúdií a tu by sa mali rozobrať iba do väčších detailov. 

Preto je tento variant štúdie náročnejší na čas, ale aj na peniaze. Tu treba ešte dodať, že 

je potrebné dbať na dôkladnosť už v predbežnej variante, pretože inak to bude mať 

nemalé finančné dôsledky v podrobnej technicko-ekonomickej štúdii. 

 

2.1.2. Investičná fáza 

„Investiční fáze zahrnuje větší počet činností, které tvoří náplň vlastní realizace 

projektu. Základem pro zahájení investiční fáze je vytvoření právního, finančního 

a organizačního rámce pro realizaci projektu.“ 2 (Preklad autora: Investičná fáza zahŕňa 

väčší počet činností, ktoré tvoria náplň vlastnej realizácie projektu. Základom pre 

zahájenie investičnej fázy je vytvorenie právneho, finančného a organizačného rámca pre 

realizáciu projektu.) Čiže zjednodušene povedané, že pre začatie investičnej fázy projektu 

je potrebné zabezpečiť financovanie vybraného projektu, vykúpené všetky pozemky, 

vytvorenú projektovú dokumentáciu a podobne. V investičná fáza hovorí o niekoľkých 

etapách: zadanie stavby, úvodná projektová dokumentácia, realizačná projektová 

dokumentácia, realizácia výstavby, príprava uvedenia do prevádzky respektíve do 

skúšobnej prevádzky, aktualizácia dokumentácie a systému.  

 

Zadanie stavby 
Jedná sa o dokument, ktorý vznikne na základe vypracovaných analýz popísaných 

vyššie. V tomto dokumente sú obsiahnuté dôvody vzniku projektu, taktiež to, čo bude 

daný projekt obsahovať - jeho rozsah, ciele, súvislosti. Tento dokument je veľmi dôležitý 

 
2 FOTR, Jiří, SOUČEK, Ivan. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, 

s. 33., ISBN: 978-80-247-3293-0 
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pre výber dodávateľov a taktiež slúži ako podklad pre výberové riadenia. Môže 

obsahovať špecifické materiály, ktoré sa v projekte budú vyskytovať, rôzne ďalšie 

základné informácie o projekte, ako napríklad náročnosť na kapacity, požiadavky na 

energie a vodu, predbežne zvolené technologické riešenie, taktiež by tu mali byť 

obsiahnuté predbežne odhadované náklady na projekt, štandardy a legislatíva, ktorými sa 

bude projekt riadiť, predbežný návrh realizácie projektu. V zadaní stavby môžu byť tak 

isto aj rôzne oblasti projektu, o ktorých zatiaľ nie sú presné informácie, ale bude ich 

potrebné zistiť v nasledujúcich fázach projektu. V prípade nepriaznivých zistení v tejto 

fáze, môže nastať odloženie projektu.  

 

Úvodná projektová dokumentácia 
V tejto fáze je nutné vypracovanie projektovej dokumentácie pre dosiahnutie 

územného rozhodnutia, respektíve pre dosiahnutie stavebného povolenia. Tento 

dokument taktiež obsahuje všetky potrebné informácie pre spracovanie ďalšej fázy a to 

realizačnej projektovej dokumentácie. Úvodná projektová dokumentácia musí okrem 

iného obsahovať aj samostatnú časť a to, či je potrebné posúdenie vplyvu projektu na 

životné prostredie a vplyvu na zdravie. Pre toto posúdenie je potrebné poznať všetky 

technologické postupy, ktoré sa v projekte použijú. Spracovanie tejto časti dokumentácie 

nie je finančne náročné, avšak treba počítať s časom potrebným na jej spracovanie 

a prerokovanie s patričnými orgánmi.  

Spracovanie tejto projektovej dokumentácie má za účelom aj spresnenie 

odhadovaných nákladov na projekt a na použitie zvolených technologických procesov. 

V prípade výrazného prekročenia odhadovaných nákladov z predchádzajúcej fázy je 

možné prepracovanie návrhu a taktiež zásadná zmena technologických postupov. 

 

Realizačná projektová dokumentácia 
„Účelem této projektové dokumentace je umožnit vypracování všech inženýrských 

výpočtů, výkresů a dokumentace požadované pro výstavbu, resp. realizaci projektu.“3 

(Preklad autora: Účelom tejto projektovej dokumentácie je umožniť vypracovanie 

 
3 FOTR, Jiří, SOUČEK, Ivan. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, 

s. 35., ISBN: 978-80-247-3293-0 
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všetkých inžinierskych výpočtov, výkresov a dokumentácie pre výstavbu, resp. realizáciu 

projektu.) Táto dokumentácia už musí byť teda spracovaná tak, ako sa bude daný projekt 

realizovať. Následne z informácii uvedených v tomto dokumente budú môcť byť 

vypracované aj presnejšie náklady daného projektu.  

 

Realizácia výstavby 
V tejto fáze projektu dochádza k objednávkam materiálu, stavenisko je 

odovzdané do rúk staviteľa a dochádza ku samotnej realizácií projektu. Realizácia 

projektu prebieha presne podľa už zhotovenej projektovej dokumentácie a dbá sa na 

dodržiavanie stanovených míľnikov. Počas výstavby musí byť tento proces pod 

dohľadom investora (alebo jeho zmluvným zástupcom) a o tomto monitorovaní musí byť 

aj záznam. Po uplynutí doby výstavby a po skutočnom dokončení prác je zariadenie 

odovzdané do rúk investora, ktorý sa súčasne s realizáciou projektu pripravoval na toto 

prebratie a následne na zvládnutie všetkých povinností ako majiteľa zariadenia. Tu sa 

jedná hlavne o povinnosti údržby a prevádzkovania objektu. 

 

Príprava uvedenia do prevádzky, uvedenie do skúšobnej prevádzky a prevádzky 
V tejto fáze sa testujú všetky zariadenia umiestnené v objekte a vykonávajú sa 

rôzne skúšky, napríklad skúšky tesnosti. Cieľom tejto fázy je to, aby užívateľ dostal 

zariadenie a prípadné mechanizmy v ňom v stave plnej funkčnosti pri dosiahnutí 

maximálnej bezpečnosti. Počas tejto fázy sa objekt uvádza do skúšobnej prevádzky 

v reprezentatívnom stave a skúša sa výroba, alebo účel stavby či vyhovuje požiadavkám. 

Všetky tieto testy sú pod maximálnym dozorom. Na konci všetkých testov nastáva 

konečné prevzatie objektu vlastníkom od zhotoviteľa. 

 

Aktualizácia dokumentácie a systémov 

Účelom aktualizácie dokumentácie a systémov je zapracovanie zmien počas 

realizácie projektu do projektovej dokumentácie tak, aby zodpovedala skutočnej 

realizácií objektu. Táto aktualizácia by mala byť neoddeliteľnou súčasťou každého 

jedného projektu. Dôležitým faktorom úspešného projektu je dôsledné vypracovanie 

plánu výstavby, alebo realizácie daného projektu a jeho následná a pravidelná kontrola. 

Pokiaľ sa nebude táto kontrola uskutočňovať, môže dôjsť k zdržaniu na celom projekte, 
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čo bude mať za dôsledok finančné straty. Preto netreba podceniť dôležitú prípravu už 

v predinvestičnej fáze.  

 

2.1.3. Prevádzková fáza 

Prevádzková fáza je tá najdlhšia. Tu môže vznikať mnoho problémov 

prameniacich zo zlej predinvestičnej prípravy. Na začiatku to hlavne môžu byť problémy 

so zabehnutím prevádzky, alebo s nedostatočne kvalifikovanými pracovníkmi. Ďalšie 

problémy počas tejto fázy môžu byť spôsobené s údržbou objektu, alebo zlým 

podnikateľským zámerom a teda v nevyužitom potenciáli projektu. Tento zásadný 

problém by však nemal nastať, pokiaľ všetky analýzy a štúdie pri výbere realizácie 

projektu boli vykonané dôkladne a dostatočne detailne. 

 

2.1.4. Ukončenie prevádzky a likvidácia 
Ukončenie prevádzky a jej likvidácia predstavuje záverečnú fázu života projektu. 

V tejto fáze treba myslieť na to, že tu sa nejedná len o samotné ukončenie ale aj 

o likvidáciu majetku a strojov v prevádzke. Tento proces sa spája jednak s nákladmi 

spojenými s likvidáciou majetku, ale aj s výnosmi z predaja majetku a príslušenstva 

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

daňových dopadů) představuje tzv. likvidační hodnota projektu.“ 4 (Preklad autora: 

Rozdiel príjmov a výdajov z likvidácie projektu (vrátane rešpektovania prípadných 

daňových dopadov) predstavuje tzv. likvidačnú hodnotu projektu.) 

  

 
4 FOTR, Jiří, SOUČEK, Ivan. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, 

s. 39., ISBN: 978-80-247-3293-0 



 19 

3. INVESTOVANIE 
Podľa názoru viacerých odborníkov na investovanie, je investovanie jediná vec, 

vďaka čomu sa ľudia môžu stať naozaj bohatými. Avšak veľa ľudí, hlavne v Českej 

a Slovenskej republike, to vníma ako hrozbu pre ich peniaze. Samozrejme za to môže 

veľa faktorov, prečo je tomu tak. Na začiatok to môže byť aj zlé chápanie investovania. 

Mnoho ľudí si myslí, že investovať môžu len s veľkým kapitálom, ale v dnešnej dobe sa 

dá začať investovať aj s malými čiastkami. Ďalším dôvodom môže byť aj to, že si myslia, 

že investovanie je len pre bohatých, ale opak je pravdou, pretože len peniaze môžu 

zarobiť peniaze. Pre každého človeka na svete má deň rovnakých 24 hodín a práve 

investície môžu zarábať aj keď človek sedí v práci, alebo keď spí. Základnou otázkou, 

ktorú si každý musí položiť je, že čo to investovanie vlastne je? „Investice ve svém 

nejširším významu jsou definovány jako obětování jisté současné hodnoty ve prospěch 

budoucí nejisté hodnoty“5 (Preklad autora: Investovanie vo svojom najširšom význame 

je definované ako obetovanie istej súčasnej hodnoty v prospech budúcej neistej hodnoty.) 

Alebo slovami Benjamina Grahama investície sú: „Investiční operace je taková operace, 

která po důkladné analýze slibuje bezpečnost vkladu a přiměřený výnos. Operace, které 

nesplňují tyto podmínky, jsou spekulace.“6 (Preklad autora: Investičná operácia je taká 

operácia, ktorá po dôkladnej analýze sľubuje bezpečnosť vkladu a primeraný výnos. 

Operácie, ktoré nesplňujú tieto podmienky, sú špekulácie.) Inak povedané z týchto dvoch 

definícií investovania vyplýva, pokiaľ chce investor v budúcnosti niečo dosiahnuť, najprv 

sa musí niečoho vzdať. Nikto však nehovorí, že sa jedná o veľké sumy. Na základe druhej 

definície je jasné, že o investovaní sa hovorí len vtedy, pokiaľ je dané rozhodnutie 

podložené analýzami a nejedná sa iba o dohad alebo špekuláciu. Preto je často krát 

výhodnejšie investovať cez rôzne spoločnosti, ktoré sa investovaním živia, zaplatiť im 

províziu a následne zhodnotiť vlastné prostriedky, ako investovať na vlastnú päsť. Veľmi 

dôležitou súčasťou je investičný profil investora, čo určí ako sa investor správa v čase 

a pri rôznom riziku. Základom je taktiež pochopenie a rešpektovanie investičného 

 
5 KORYTÁROVÁ, Jana. Ekonomika investic. Elektronická študijná opora. Fakulta stavební VUT Brno 

2006, s.9. 
6 GLADIŠ, Daniel. Naučte se investovat. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016, s. 11., ISBN: 978-80-247-

1205-5 
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trojuholníka, kde je vzťah medzi výnosom, rizikom a likviditou v čase. Tento vzťah je 

zobrazený na obrázku nižšie, kde výnos predstavuje všetko, to čo nám investícia môže 

priniesť počas celej jej trvania. Likvidita vyjadruje, to za aký dlhý čas môžeme danú 

investíciu premeniť na peniaze. A riziko predstavuje možnú odchýlku od 

predpokladaného výnosu. V čase toto riziko klesá. 

             7 

Na obrázku sú zobrazené tri ukazovatele, ktoré nás pri investovaní zaujímajú. Medzi 

týmito ukazovateľmi je vždy určitý vzťah: 

- Likvidita a riziko – pri tomto vzťahu vládne nepriama úmera, čiže čím nižšia 

likvidita je projektu, tým vyššie riziko znáša investor 

- Likvidita a výnosy – pri tomto vzťahu tiež vládne nepriama úmera a to čím nižšia 

likvidita projektu, tým je väčší výnos 

-  Výnos a riziko – pri tomto vzťahu vládne priama úmera, čo znamená, že čím je 

vyššie riziko, tým očakávame aj vyšší výnos.  

                               8 

 
7 KORYTÁROVÁ, Jana. Ekonomika Investic. Elektronická studijní opora. Fakulta stavební VUT Brno 2006. s. 13. 

8 KORYTÁROVÁ, Jana. Ekonomika Investic. Elektronická studijní opora. Fakulta stavební VUT Brno 2006. s. 14. 

Obrázok 1 - Investičný trojuholník 

Obrázok 2 - Rozdelenie investície na základe rizika 
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Na základe rizika, ktoré sa dá od investície očakávať sú investície zoradené ako na 

obrázku vyššie, kde nehnuteľnosti, drahé kovy, starožitnosti a zbierky patria medzi 

najbezpečnejšie investície a opcie a iné termínované kontrakty patria medzi tie 

najrizikovejšie. Táto práca sa bude venovať hlavne investovaniu do nehnuteľností, ktoré 

ako je už vyššie spomínané patrí medzi tie najbezpečnejšie investície. Pri vyváženom 

portfóliu by však investor mal mať zastúpenie aj v rizikovejších odvetviach pre 

dosiahnutie vyššieho zisku.  

  

3.1. Investovanie do nehnuteľností 
V dnešnej modernej doba existuje veľa možností ako investovať. Všetky majú 

svoje plusy aj mínusy. Je len na investorovi, pre ktorú možnosť sa rozhodne. Medzi tie 

základné možnosti ako investovať do nehnuteľností je cez banky, správcovské 

spoločnosti, investičných a finančných poradcov, ktorí sa zameriavajú hlavne na realitné 

fondy. Potom sú tu rôzne developerské projekty a na záver vlastná výstavba.  

Pri investovaní cez rôznych správcov a poradcov síce človek zaplatí províziu 

a niekedy nebýva najmenšia, avšak po vložení peňazí do fondu sa už nemusí starať o nič, 

o všetko sa postará správcovská spoločnosť. Veľkou výhodou investovania do vlastnej 

výstavby je to, že danú nehnuteľnosť investor ihneď vlastní a o jej osude rozhoduje on 

sám. Môže ju prenajímať, alebo počkať určité obdobie a následne nehnuteľnosť predať. 

Obzvlášť v dnešnej dobe môže byť tento druh investície podporovaný nízkymi 

úrokovými sadzbami. Investovanie do vlastnej investičnej nehnuteľnosti je jediná 

investícia, na ktorú banka požičiava, pri dnešných úverových podmienkach, až 80 % 

z celkovej čiastky a 20 % musí zaplatiť investor sám. Popritom po výstavbe sa môže tento 

objekt ihneď prenajať, čiže investorovi sa náklady znížia na minimum, úver sa bude platiť 

z prenájmu, alebo sa vyplatí z predaja. Zvyšok peňazí ostáva investorovi a po zdanení je 

to jeho čistý zisk. Pri tomto type investovanie sa treba mať na pozore hlavne z dôvodu 

likvidity. Investor pri výstavbe a následnom prenajímaní, uvažuje s určitou cenou za danú 

nehnuteľnosť, avšak jej skutočnú cenu určí až trh pri jej predaji.  
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4. MOŽNOSTI FINANCOVANIA 
Pri investovaní do nehnuteľností má investor viaceré možnosti financovania 

projektu. Medzi základné rozdelenie finančných zdrojov patria vlastné zdroje, peniaze čo 

má investor reálne na svojom účte, alebo cudzie zdroje, čiže úver. V určitých prípadoch 

sú aj ďalšie možnosti financovania a to prostredníctvom rôznych fondov, najmä fondov 

európskej únie. Avšak financovanie prostredníctvom fondov európskej únie si vyžadujú 

splnenie rôznych a náročných pravidiel pre ich získanie a môžu sa použiť len na 

špecifický typ výstavby. Napríklad financovanie sociálnych bytoviek v rôznych dedinách 

a mestách po celej Slovenskej republike, ktoré boli financované spolu s týmito fondami. 

Vzhľadom na to, že možnosť financovania prostredníctvom fondov európskej únie je 

veľmi špecifické a zamerané na úzky okruh možností, nebude práca s touto formou ďalej 

počítať. Je na každom investorovi, aký typ nehnuteľnosti chce vybudovať a či sú pre neho 

vhodné tieto prostriedky. Táto kapitola je zameraná na dva hlavné varianty možnosti 

financovania, ktoré sú spomínané vyššie. Financovanie každého jedného projektu je 

zásadné už v prípravnej fáze, keďže bez peňazí by sa žiaden projekt nemohol realizovať, 

aj keby bol ten najlepší. V druhom rade je financovanie úzko spojené s hodnotením rizík 

stavebných projektov. Tento faktor ovplyvňuje veľa analýz a možností projektu. Pri 

výbere financovania môže investorovi pomôcť aj to, aké ďalšie možné výhody budú pre 

neho vyplývať, napríklad daňové úspory, čas, splátky. Nasledujúce podkapitoly sú 

zamerané na náklady, ktoré sa s nimi ďalej spájajú.  

 

4.1. Vlastné zdroje 
Vlastné zdroje, alebo inak povedané interné zdroje pochádzajú z toho, čo investor 

sám vyprodukuje, alebo respektíve čo už vyprodukoval. Pri vlastných zdrojoch sa hovorí 

hlavne o základnom vklade investora, ale tieto financie môžu pochádzať aj z odpisov, 

nerozdeleného zisku ale aj z dlhodobých rezerv. Tieto zdroje sa môžu označiť aj za 

„bezpečný zdroj financování investičních projektů,“9 (Preklad autora: bezpečný zdroj 

financovania investičných projektov). Je to vďaka tomu, že nám pri nich nenabiehajú 

žiadne úroky a nemusíme ich splácať tretím stranám. Zainvestovanie vlastných zdrojov 

 
9 FOTR, Jiří, SOUČEK, Ivan. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, 

s. 46., ISBN: 978-80-247-3293-0 
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má aj nevýhody a to, že sa takto investor pripravuje a dostupné finančné prostriedky, čo 

v konečnom dôsledku v prípade núdze môže aj uškodiť. Taktiež pri vložení vlastného 

kapitálu do projektu sa musí rátať s tým, že sa tieto peniaze vrátia a dokonca aj  zhodnotia. 

S touto skutočnosťou rátajú aj všetci členovia spoločnosti, ktorí daný projekt realizujú. 

Preto sa tento fakt vníma ako náklad vlastných finančných zdrojov. 

 

4.2. Cudzie zdroje 
Za cudzie alebo aj externé zdroje môžu byť označené všetky financie, ktoré 

nepochádzajú z vlastných zdrojov. Inak povedané, ich získanie a použitie je spoplatnené 

úrokom. V konečnom dôsledku sa  jedná o dlh a tento dlh sa musí skôr či neskôr splatiť 

aj s už spomínaným úrokom čiže určitou prirážkou. Medzi základné formy cudzích 

zdrojov sa považujú úvery, či už sú to bankové, alebo dodávateľské. Ďalšími formami 

cudzích zdrojov sú leasingy, dotácie, vydané dlhopisy.  

Bankové úvery pozná asi každý. Jedná sa o úver poskytnutý bankou, ktorá 

poskytne finančné prostriedky spoplatnené úrokom. V prípade záujmu financovania 

projektu pomocou bankového úveru musí spoločnosť počítať s tým, že banky posudzujú 

bonitu klienta. To znamená, že banka posudzuje spoločnosť v akom stave je, či dokáže 

úver splácať a podobne. Na základe tejto analýzy klienta následne určí, či mu vôbec 

peniaze požičia pokiaľ áno, tak za aký úrok a pri akých podmienkach. Okrem úrokovej 

sadzby je pri úveroch veľmi dôležitá aj ročná percentuálna miera nákladov, ktorá hovorí 

viac o tom aký je tento úver drahý, aké sú celkové ročné náklady spojené s úverom a či 

je výhodný. Bankové úvery sa zvyčajne uzatvárajú na stredné až dlhodobé obdobie, čo 

môže byť od niekoľkých rokov až kľudne po 30,40 alebo 50 rokov. Medzi dôležité 

faktory, ktoré ovplyvňujú úvery v bankách patrí jednoznačne to, v akom časovom 

intervale sa bude splácať, či už mesačne alebo ročne.  

Dodávateľské úvery „jsou poskytovány tak, že dodávaný majetek je odběratelem 

splácen po sjednanou dobu, postupně nebo jednorázově, včetně úroků.“10 (Preklad 

autora: sú poskytované tak, že dodaný majetok je odberateľom splácaný po určenú dobu, 

postupne alebo jednorazovo, vrátane úroku.) Nejedná sa teda o priamo požičiavanie 

 
10 FOTR, Jiří, SOUČEK, Ivan. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha: Grada Publishing, a.s., 

2011, s. 51., ISBN: 978-80-247-3293-0 
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financií, ale o odloženie a rozrátanie splátok za poskytnutý materiál a vybavenie, kde 

v splátkach je priamo zahrnutý aj dohodnutý úrok. 

Jedným z ďalších možností financovania projektu je aj emisia obligácii, kde sa 

jedná hlavne o dlhopisy spoločnosti. Pri tejto možnosti ide o to, že firma emituje (vydáva) 

cenné papiere s cieľom získať peniaze od investorov. Investor má ako veriteľ právo na 

úrok (v tomto prípade nazývaný kupón), ktorý je plne vyplatený v predom dohodnutom 

termíne spolu s celkovou hodnotou dlhopisu. Majitelia dlhopisov nemajú možnosť 

zasahovania do rozhodovania spoločnosti.  

Využívanie cudzích zdrojov má svoje nevýhody hlavne v tom, že sú spoplatnené, 

ale majú aj svoje výhody. Medzi tie bez pochyby patrí napríklad aj to, že úroky znižujú 

základ dane, čo môže byť a pre firmy veľmi zaujímavé. Vďaka využitiu cudzieho kapitálu 

má spoločnosť stále svoje financie stále k dispozícii, takže v prípade potreby ich vie 

použiť na vyriešenie vzniknutého problému, alebo na investovanie do ďalšieho projektu. 

Za ďalšiu výhodu sa dajú považovať aj nízke úrokové sadzby, za ktoré sa v tomto období 

dajú v banke požičať. V konečnom dôsledku to môže spôsobiť aj to, že cudzie peniaze sa 

naraz stanú lacnejšími ako tie vlastné a v prípade, že úvery výrazne zdražejú, firma má 

stále k dispozícii vlastný kapitál a môže daný úver buď čiastočne, alebo úplne vyplatiť.  
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5. HODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI PROJEKTU 
Táto kapitola je zameraná na rôzne finančné analýzy a možnosti hodnotenia projektu. 

Financie patria medzi základné faktory pre hodnotenie projektov a pri rozhodovaní hrajú 

zásadnú úlohu. Finančnej stránke, čiže analýzam a hodnoteniu projektu, sa venuje hlavne 

technicko-ekonomická štúdia, kde sa dôkladne zvažuje na základe financií, či projekt 

realizovať alebo nie a poprípade v akej variante. Dôkladné analýzy finančných možností 

potom vedú spoločnosť k dvom zásadným rozhodnutiam a to je investičné rozhodnutie 

a finančné rozhodnutie. Pod investičným rozhodnutím sa dá predstaviť samotný výber na 

čo sa spoločnosť alebo investor bude zameriavať, do čoho bude peniaze investovať. 

Akonáhle bude o tomto rozhodnuté, prechádza sa k druhej otázke a teda k otázke 

finančného rozhodnutia. Toto rozhodnutie závisí na veľkosti zamýšľanej investície do 

projektu a na štruktúre financií, ktoré budú použité, čiže či budú použité len vlastné 

zdroje, alebo len cudzie zdroje, poprípade ich mix. Tieto rozhodnutia sú zásadné nie len 

pre daný projekt, ale aj pre ďalšie obdobia fungovania spoločnosti, pretože spolu súvisia 

a vytvárajú tok peňazí, čiže cash flow projektu po celý čas jeho života 

 

5.1. Čistá súčasná hodnota (Net Present Value – NPV) 
„Čistá současná hodnota představuje přírůstek zdrojů podniku vyvolaný 

investováním. Čistá současná hodnota investice vychází z fundamentálního předpokladu, 

že peněžní prostředky jsou efektivně investovány pouze v případě, jestliže výnos z investic 

je roven nebo vyšší než počáteční investiční náklad.“11 (Preklad autora: Čistá súčasná 

hodnota predstavuje prírastok zdrojov podniku vyvolaný investovaním. Čistá súčasná 

hodnota investície vychádza z fundamentálneho predpokladu, že peňažné prostriedky sú 

efektívne investované iba v prípade, že výnos z investície je rovný, alebo vyšší ako 

počiatočné investičné náklady.) Čo znamená, že pre investora sú zaujímavé projekty, 

ktorých čistá súčasná hodnota je rovná, alebo väčšia nule čo znamená, že projekt bude 

generovať minimálne taký príjem, aby pokryl investičné náklady. Pokiaľ by bola táto 

hodnota menšia ako 0, znamenalo by to, že projekt nie je efektívny a nezarába ani tak, 

aby sa vrátila pôvodná investícia späť. Výpočet čistej súčasnej hodnoty je založený na 

 
11 KORYTÁROVÁ, Jana. Ekonomika investic. Elektronická študijná opora. Fakulta stavební Brno 2006, 

s.32-33. 
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diskontovaní, ktoré dokáže previesť všetky budúce výnosy na ich dnešnú hodnotu. Pre 

tento prevod platí vzťah, 

 !" =$
%&

(1 + *)&

,

&-.

, (5.1.) 

kde 

PV ... súčasná hodnota v Kč, 

R ... výnosy v jednotlivých rokoch v Kč, 

I ... počet rokov od 1 do n, 

r ... diskontná sadzba v % / 100. 

 

V ďalšom kroku nám už ostáva pre získanie čistej súčasnej hodnoty od tejto 

hodnoty odpočítať investičné náklady, 

 0!" = !" − 20 (5.2.) 

kde 

NPV ... čistá súčasná hodnota v Kč, 

PV ... súčasná hodnota v Kč, 

IN ... investičné náklady v Kč. 

 

5.2. Index rentability (resp. Index ziskovosti – Profitability Index) 
Okrem čistej súčasnej hodnoty je pri rozhodovaní veľmi dôležitý index rentability 

IR. „Index rentability vyjadřuje velikost současné hodnoty budoucích příjmů projektu, 

připadající na jednotku investičních nákladů přepočtených na současnou hodnotu.“12 

(Preklad autora: Index rentability vyjadruje veľkosť súčasnej hodnoty budúcich príjmov 

projektu, pripadajúcich na jednotku investičných nákladov v prepočte na súčasnú 

hodnotu.) Zjednodušene povedané, tento index pojednáva o tom, koľko zarobí 

investovaná 1 Kč. Index rentability je úzko spätý s čistou súčasnou hodnotou. V prípade, 

keď sa NPV rovná nule, index rentability nadobúda hodnotu jedna. Z tohto vyplýva, že 

keď bude NPV kladné, indexu rentability bude nadobúdať hodnoty väčšie ako jedna, čo 

znamená, že projekt je ziskový. Pokiaľ však bude NPV nadobúdať záporné hodnoty, 

 
12 FOTR, Jiří, SOUČEK, Ivan. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha: Grada Publishing, a.s., 

2011, s. 79., ISBN: 978-80-247-3293-0 



 27 

index rentability bude nadobúdať hodnoty menšie ako jedna čo znamená, že projekt je 

v strate. Na základe toho sa vie investor lepšie rozhodnúť, či projekt realizovať alebo nie. 

Indexu rentability sa určí na základe vzťahu, 

 2% =
!"
23

 (5.3.) 

kde 

IR ... index rentability, 

PV ... súčasná hodnota v Kč, 

IC ... investičné náklady v Kč. 

 

Nasledujúci jednoduchý príklad vysvetľuje jeho fungovanie. V prípade, že 

súčasná hodnota projektu je 150 000 Kč a vložené investičné náklady boli 100 000 Kč. 

Po dosadení do vzorca: IR= 150 000 Kč/100 000 Kč vyjde výsledok, že IR=1,5. Tento 

výsledok hovorí o tom, že každá investovaná 1 Kč do tohoto projektu prináša 1,5 Kč 

v budúcich príjmoch prepočítaných na súčasnú hodnotu.  

 

5.3. Vnútorné výnosové percento (Internal Rate of Return – IRR) 
„Vnitřní výnosové procento může být definováno jako výnos, při kterém 

projektované peněžní toky vytvoří nulovou NPV.“ 13 (Preklad autora: Vnútorné výnosové 

percento môže byť definované ako výnos, pri ktorom projektované peňažné toky vytvoria 

nulové NPV.) Tento index dáva pohľad na investované peniaze počas celej životnosti 

projektu. Z toho dôvodu sa jedná o zložitejší výpočet ako pri NPV. Pokiaľ investor alebo 

spoločnosť nemá na to určený program, ide o výpočet, ktorý sa musí opakovať viac krát, 

s rôznymi hodnotami, pokiaľ sa nezíska správna hodnota. Tento výpočet bude prebiehať 

na základe rovnice, 

 0!" =$
%&

(1 + *)&

,

&-.

= 0 (5.4.) 

kde 

NPV ... čistá súčasná hodnota v Kč, 

 
13 KORYTÁROVÁ, Jana. Ekonomika investic. Elektronická študijná opora. Fakulta stavební Brno 2006, 

s.37. 
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Ri ... toky hotovosti v jednotlivých rokoch v Kč, 

r ... diskontná sadzba v % / 100, 

i ... počet rokov od 1 do n, 

n ... dĺžka hodnoteného obdobia. 

 

Tento model výpočtu je však výhodný len pokiaľ je hodnotené obdobie do troch 

rokov. Pokiaľ je toto obdobie dlhšie, výpočet a riešenie tejto rovnice sa skomplikuje až 

na riešenie komplexnej polynomickej rovnice. Tento vzniknutý problém sa dá vyriešiť 

graficky alebo výpočtom. Pre zjednodušenie výpočtu sa môže počítať s odhadovanými 

hodnotami diskontnej sadzby a postup sa bude opakovať pokiaľ sa nestanoví správna 

hodnotu IRR. Tento výpočet bude prebiehať za pomoci vzťahu, 

 2%% = *. +
0!" +

|0!" +| + |0!" −|
× (*7 − *.) (5.5.) 

kde 

NPV+ ... kladná čistá súčasná hodnota v Kč, 

NPV- ... záporná čistá súčasná hodnota v Kč, 

r1 ... odhadovaná úroková sadzba pre kladnú hodnotu NPV, 

r2 ... odhadovaná úroková sadzba pre zápornú hodnotu NPV. 

 

Investor alebo spoločnosť  by mala brať do úvahy IRR tak, že pokiaľ je IRR 

väčšie, alebo rovné ako diskontovaná sadzba, projekt môže byť realizovaný z toho 

dôvodu, že projekt prinesie väčšie, alebo rovnaké zhodnotenie, ako to bolo požadované. 

Na druhej strane pokiaľ je IRR nižšie ako diskontná sadzba, projekt by nemal byť 

realizovaný, pretože nie je ekonomicky výhodný. 

 

5.4. Doba návratnosti (Payback method) 
Pod označením doby návratnosti rozumieme: „počet let, za které projekt vytvoří 

výnosy R ve výši investovaných nákladů projektu.“ 14 (Preklad autora: počet rokov, za 

ktoré projekt vytvorí výnosy R vo výške investovaných nákladov.) Zjednodušené 

 
14 KORYTÁROVÁ, Jana. Ekonomika investic. Elektronická študijná opora. Fakulta stavební Brno 2006, 

s.44. 



 29 

povedané doba návratnosti nám ukazuje za koľko sa nám investované financie vrátia 

späť. V momente pokiaľ sa počas celého hodnoteného obdobia výnosy nemenia, môžeme 

dobu návratnosti vypočítať na základe jednoduchého vzťahu: 

 80 =
23
%

 (5.6.) 

kde 

DN ... doba návratnosti, 

IC ... investičné náklady, 

R ... výnosy. 

 

Tento prípad však v reálnych podmienkach nastáva len sporadicky. „Proto dobu 

návratnosti stanovujeme kumulativním načítáním ročních R až do výše investičních 

nákladů. Suma výnosů se většinou nebude rovnat přesně výši investičních nákladů. 

Vytvoří interval hodnot sum výnosů dvou po sobě jdoucích let, ve kterém se bude nacházet 

hodnota investičního nákladu.“ 15 (Preklad autora: Preto dobu návratnosti stanovujeme 

kumulatívnym načítaním ročných R až do výšky investičných nákladov. Suma výnosov 

sa väčšinou nebude rovnať presnej výške investičných nákladov. Vytvorí sa interval 

hodnôt súm výnosov dvoch po sebe idúcich rokov, v ktorom sa bude nachádzať hodnota 

investičného nákladu.) V tomto prípade sa doba návratnosti vypočíta, 

 80 = 9: +
∑ %< − 	23
,
.

%>
 (5.7.) 

kde 

DN ... doba návratnosti, 

ns ... počet rokov z hornej hranice intervalu, 

Rh ... výnosy z hornej hranice intervalu, 

IC ... investičné náklady, 

Rd ... výnosy z dolnej hranice intervalu. 

 

 
15 KORYTÁROVÁ, Jana. Ekonomika investic. Elektronická študijná opora. Fakulta stavební Brno 2006, 

s.44. 
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V praxi sa ešte okrem týchto možnosti využíva aj diskontovaná doba návratnosti. 

Postup výpočtu sa nemení, avšak je potrebné všetky peňažné toky diskontovať a počítať 

s týmito diskontovanými hodnotami.   
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6. RIZIKO 
Riziko a neistota, tieto dva pojmy ľudí sprevádzajú pri ich každodenných 

rozhodnutiach a činnostiach. Sú ich súčasťou a je len na každom jednotlivcovi ako ich 

ovplyvní. Najprv je nutné si uvedomiť rozdiel medzi rizikom a neistotou. Hlavný 

rozdielom je, že riziko je merateľné a dá sa ovplyvniť na základe údajov, ktoré sú 

k dispozícii pri rozhodovaní. To znamená, že sa mu dá priradiť určitá pravdepodobnosť 

z akým nastane alebo nenastane. Na druhej strane však neistota merateľná nie je. 

„Neistota – sa chápe v zmysle variability, ktorá neumožňuje presnú predikciu budúcich 

výsledkov určitých aktivít alebo procesov. Prejavuje sa to menšími, alebo väčšími 

odchýlkami predpokladaných výsledkov od skutočne dosiahnutých.“16 Pre znižovanie 

rizika v projektoch je asi najdôležitejšia časť prípravy projektu. Pri dôkladnej príprave sa 

dá množstvo rizík odhaliť, ktoré by mohli pri realizácii nastať a zmenšiť ho tak na 

minimum. Ako je už naznačené vyššie, výsledok projektu ovplyvňuje riziko alebo 

neistota, ale aj prípravná fáza a realizácia projektu. Identifikácia rizika, posúdenie jeho 

významu a nakoniec aj určenie veľkosti daného rizika je súčasťou analýzy rizika, ktorej 

sa bude táto práca ešte venovať. 

 

6.1. Klasifikácia rizika 
Riziko sa dá klasifikovať mnohými variantami na základe ich rôznych aspektov 

a je mnoho druhov rizika. Táto práca sa venuje tým základným rizikám ale v skutočnosti 

ich je samozrejme ešte oveľa viac.  

 

6.1.1. Podnikateľské a čisté riziko 

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že podnikateľské riziká môžu mať nie len 

negatívnu, ale aj pozitívnu stránku. S týmto faktom súvisí aj variabilita možných 

výsledkov, možnosť odchýlky na jednu, alebo druhú stranu a tak isto aj pravdepodobnosť 

vzniku odlišností od očakávaného výsledku. 

 
16 EuroEkonóm.sk. Neistota, riziko, čisté riziko [online]. Euroekonom.sk, 2.5.2008 [cit. 16.11.2019]. 

Dostupné z: https://www.euroekonom.sk/ekonomia/riziko/neistota-riziko-ciste-riziko/ 
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Oproti podnikateľskému riziku má to čisté len negatívnu stránku. Zjednodušene 

povedané čisté riziká sú straty a škody firmy alebo jednotlivca, avšak nejedná sa len 

o škody na majetku, ale aj na zdraví. 

 

6.1.2. Systematické a nesystematické riziko 

Systematické riziká zasahujú nie len jednu firmu, ale postihujú všetky firmy 

v danom odvetví, alebo aj na celom trhu. Ich zdrojom sú hlavne zmeny v zákonoch, vo 

finančnej politike štátu, alebo zmeny daní a iné. Kvôli tomu môže ovplyvniť celý trh, 

jedná sa teda o tržné riziko.  

Naopak nesystematické riziko je jedinečné pre danú firmu a úzko s ňou súvisí. Pre 

lepšiu predstavu sa môže jednať hlavne o zlyhanie kľúčového dodávateľa, alebo zlyhanie 

či odchod kľúčových zamestnancov spoločnosti.  

 

6.1.3. Vnútorné a vonkajšie riziko 
Za vnútorné riziko sa považuje to, čo sa odohráva priamo vo firme. Môže to byť 

napríklad výrobný proces, alebo technologický postup pri vykonávaných prácach. 

Vonkajšie riziko síce pôsobí na firmu, ale pôsobí aj na celé okolie firmy a teda aj na jej 

konkurenciu. Sú to hlavne mikroekonomické a makroekonomické riziká, čiže napríklad 

odberatelia, dodávatelia a v neposlednom rade aj samotná konkurencia. 

 

6.1.4. Ovplyvniteľné neovplyvniteľné riziko 

Medzi tie ovplyvniteľné riziká môžeme zaradiť také, ktoré na základe ich 

vlastností vieme úplne buď eliminovať, alebo ich pravdepodobnosť výskytu sa bude 

blížiť k nule. V stavebníctve sa môže jednať hlavne o kvalifikáciu pracovníkov. Tu by 

mohol vzniknúť problém, ak by mal odbornú prácu vykonávať zamestnanec, ktorý na to 

nie je vyškolený, alebo nemá na túto prácu požadovanú kvalifikáciu. Toto riziko sa dá 

jednoducho eliminovať tým, že daný zamestnanec si spraví potrebné školenia, alebo bude 

nahradený niekam požadovanými schopnosťami a vzdelaním. 

Na druhej strane pri neovplyvniteľnom riziku sa nedá pôsobiť na jeho príčinu. 

Jedná sa napríklad o také riziká, ako je vyššia moc, zmena kurzu, zvýšenie daní 

a podobne.    

 



 33 

6.1.5. Primárne a sekundárne riziko 

Sekundárne riziko vzniká z pravidla pri riešení primárneho rizika. Čiže, ak sa 

firma alebo človek snaží vyriešiť nejaké z vyššie uvedených rizík, vzniká sekundárne 

riziko. Pre lepšie pochopenie táto situácia môže nastať pri vstupe na zahraničný trh, kedy 

sa firma spojí s inou firmou, aby eliminovali primárne riziko, avšak vznikne sekundárne 

riziko. To môže byť napríklad rozdiel v etickom kódexe firiem alebo podnikovej kultúry. 

 

6.2. Analýza rizika 
V dnešnej dobe kedy je konkurencia medzi firmami na veľmi vysokej úrovni 

a hlavne v stavebníctve musia mať spoločnosti dôkladne zvládnutú analýzu rizík. Je to 

z toho dôvodu aby, keď už prichádzajú s niečím novým na trh, alebo sa presúvajú na iný 

trh, napríklad do zahraničia, mali podchytené všetky riziká, ktoré tam na nich čakajú 

a mali ich transparentne ohodnotené. Len vďaka dôkladnej identifikácii rizík a ich 

následnej analýze, môžu byť firmy na trhu úspešné. 

 

6.2.1. Identifikácia rizika 
Identifikácia rizika patrí medzi najdôležitejšie fáze analýzy rizika, pretože 

v analýze sa pracuje výlučne s údajmi získanými v tejto fáze. Preto je veľmi dôležité, aby 

tieto faktory boli včas rozpoznané. Popri identifikácii rizík je dôležité aj stanovenie ich 

významnosti, aby sa spracovávaná analýza sústredila hlavne na tie najvýznamnejšie. 

A firma tak mohla predchádzať ich dopadom na spoločnosť. Výsledkom identifikácie 

rizík je potom súbor faktorov, ktoré môžu ovplyvniť výsledok firmy nie len negatívne ale 

aj pozitívne. 

Medzi základné pravidla identifikácie rizík určite patrí rozčlenenie spoločnosti na 

jednotlivé celky. Neskúmať tak firmu ako jeden veľký celok. Táto časť identifikácie rizík 

umožňuje sústrediť sa aj na tie najmenšie detaily vo firme a v jednotlivých celkoch. 

Následne pri určovaní jednotlivých faktorov je nutné klásť si správne otázky. Medzi tie 

základné, avšak o to dôležitejšie otázky patria: 

● Čo by mohlo ovplyvniť úspešné dosiahnutie stratégie firmy (negatívne aj 

pozitívne) ? 

● Aké problémy môžu vzniknúť pri plnení stanovených plánov a aktivít ? 

● Čo prispeje k motivácii zainteresovaných strán k plneniu stanovených cieľov? 
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● Aké by mohli byť ďalšie benefity ?  

● Kedy, kde, ako a prečo by sa tieto riziká mohli objaviť a kto bude nimi 

zasiahnutý? 

● Ktoré faktory považované za isté, by sa mohli vyvíjať inak a tak negatívne 

ovplyvniť plán rastu firmy ?  

 

V spoločnosti by sa mala identifikácia rizík stať opakujúcim sa prvkom, nie len 

jednorazovou záležitosťou. Preto je dôležité do ich identifikácie zapojiť čo najširší okruh 

zamestnancov a v prípade potreby využiť aj externé spoločnosti, špecializujúce sa na túto 

identifikáciu. Po stanovení súboru rizík je tak isto dôležité zaviesť monitorovacie 

systémy, ktoré budú slúžiť na včasné varovanie vedenia spoločnosti, alebo oddelenia na 

to stanoveného. Pri identifikácii rizikových faktorov nám môžu pomáhať aj rôzne 

nástroje, ako napríklad: 

● Kontrolné zoznamy – pomáhajú k tomu aby sme nezabudli na nejaké riziko 

● Pohovory s expertami a skupinové diskusie – takáto tímová práca, kde nemusia 

byť v skupinách len ľudia z firmy ale aj externí pracovníci vedie ku kreatívnej 

diskusii, ktorá je vedená, analyzovaná a usmerňovaná moderátorom, často 

rizikovým analytikom. 

● Nástroje strategickej analýzy – napríklad SWOT analýza, PEST analýza a iné 

● Myšlienkové mapy – jedná sa o grafické znázornenie rizík, kde sa z nich vytvára 

určitá schéma s určitou väzbou medzi nimi.17 

 

6.2.2. Stanovenie významnosti rizika 
Po identifikácii rizík, ktorej výsledkom je zoznam rizikových faktorov, kde je 

veľa položiek,  prichádza na rad stanovenie ich významnosti aby sa daná firma, alebo 

oddelenie, zaoberali hlavne tým čo môže firmu ovplyvniť najviac. Na túto identifikáciu 

je možné používať dve metódy. Prvou je analýza citlivosti a druhou expertné hodnotenie.  

 

 
17 HNILICA, Jiří, FOTR, Jiří. Aplikovaná analýza rizika. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, s. 29., 

ISBN: 978-80-247-2560-4 
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Analýza citlivosti 

„Analýza citlivosti je možná v případě kvantifikovatelných rizik, kdy lze 

modelovat závislost kritérií hodnocení investičních projektů (např. čistá současná 

hodnota, vnitřní výnosové procento, doba úhrady aj.) na faktorech rizika a dalších 

ovlivňujících veličinách, které nejsou zatížený nejistotou nebo jsou odhady jejich hodnot 

značně spolehlivé“18 (Preklad autora: Analýza citlivosti je možná v prípade 

kvantifikovateľných rizík, kedy ide modelovať závislosť kritérií hodnotenia investičných 

projektov (napr. Čistá súčasná hodnota, vnútorné výnosové percento, doba úhrady aj.) na 

faktoroch rizika a ďalších ovplyvňujúcich veličinách, ktoré nie sú zaťažené neistotou 

alebo sú odhady ich hodnôt značne spoľahlivé). 

 

Expertná analýza 

„Expertní hodnocení, jehož nástrojem jsou především matice hodnocení rizik, lze 

pak uplatnit ke stanovení významnosti rizik, které lze kvantifikovat jen velice obtížně, 

případně nejsou kvantifikovatelné vůbec (např. dopady ekologické havárie na dobré 

jméno firmy).“19 (Preklad autora: Expertné hodnotenie, ktorého nástrojom sú 

predovšetkým matice hodnotenia rizík, môžeme potom uplatniť ku stanoveniu 

významnosti rizík, ktoré môžeme kvantifikovať len veľmi ťažko prípadne nie sú 

kvantifikovateľné vôbec (napr. Dopady ekologickej havárie na dobré meno firmy.)) 

 

6.3. Meranie rizika 
Pre lepšiu prácu s rizikom, hlavne pri investičných projektoch, je dobré po tom 

ako je stanovený zoznam rizík priradiť im aj určitú hodnotu. Na toto je vhodné použiť 

rôzne manažérske charakteristiky, ako je napríklad kritický bod zvratu a odolnosť 

projektu. Medzi významné nástroje umožňujúce meranie rizika sa môžu považovať 

číselné charakteristiky, ako pravdepodobnostne ohodnotené rôzne scenáre projektu a 

analýza Monte Carlo. Ako ďalšia analýza je využívaná aj What-if analýza (čo ak analýza), 

 
18 FOTR, Jiří, SOUČEK, Ivan. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha: Grada Publishing, a.s., 

2011, s. 28., ISBN: 978-80-247-3293-0 
19 FOTR, Jiří, SOUČEK, Ivan. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha: Grada Publishing, a.s., 

2011, s. 28., ISBN: 978-80-247-3293-0 
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ktorá síce nedá žiadne číselné vyjadrenie, ale pomôže vytvoriť aspoň základnú predstavu 

o veľkosti rizika projektu. Následujúce podkapitoly sú venované práve týmto metóda, 

kde je k ním poskytnutý bližší popis.  

 

6.3.1. Manažérske charakteristiky 

„Odolnost (robustnost) projektu znamená, že projekt je relativně málo 

ovlivňován nepříznivými změnami faktorů vyplývajícího z externího prostředí podniku 

(projektu).“20 (Preklad autora: Odolnosť (robustnosť) projektu znamená, že projekt je 

relatívne málo ovplyvňovaný nepriaznivými zmenami faktorov vyplývajúcich 

z externého prostredia podniku (projektu)). Inak povedané, do akej miery môže týmto 

negatívnym zmenám daný projekt odolávať. Na druhej strane stojí citlivosť projektu, 

ktorá ukazuje ako veľmi môže projekt ovplyvniť čo i len malá, nepatrná zmena.  

Ďalšou veľmi dôležitou manažérskou charakteristikou je Kritický bod zvratu 

(Break Even Point, BEP). Tento bod predstavuje stav, kedy dosahované tržby, za predaj 

produktu alebo služieb, pokryjú výrobné náklady a zisk je rovný nule. „Posouzení polohy 

ziskového bodu je užitečné při určování vlivu změn jednotkových cen, fixních a 

variabilních výrobních nákladů na efektivnost projektu.“21 (Preklad autora: Posúdenie 

polohy ziskového bodu je užitočné pri určení vplyvu zmien jednotkových cien, fixných 

a variabilných výrobných nákladov na efektívnosť projektu). Čím sa bod zvratu nachádza 

vyššie, tým je projekt menej odolný voči zmenám ako je pokles dopytu a následnému 

poklesu výroby, čo spôsobí, že firma sa rýchlejšie dostane do straty. Pre výpočet 

kritického bodu je nutné uvedomiť si a stanoviť nasledujúce kategórie na základe 

základného vzťahu, že výnosy (V) sa rovnajú výrobným nákladom (Nv), 

 " = 0? (6.1.) 

Z tohoto vzťahu si je potrebné vypočítať výnosy a náklady. Výnosy sa vypočítajú 

ako súčin počtu výrobkov (Q) a ich jednotkovej ceny (c), 

 " = @ × A (6.2.) 

 
20 KORYTÁROVÁ, Jana. CV05 Investování. Elektronická študijná opora. Fakulta stavební Brno 2009, 

s.58. 
21 KORYTÁROVÁ, Jana. CV05 Investování. Elektronická študijná opora. Fakulta stavební Brno 2009, 

s.59. 
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Výrobné náklady sa zasa vypočítajú ako súčet variabilných (NVAR) a fixných 

(NFIX) nákladov, 

 0? = 0?BC + 0DEF (6.3.) 

Kvôli ďalším výpočtom je dobré si stanoviť jednotkové variabilné náklady: Tie 

sa stanovia ako podiel variabilných nákladov (NVAR) a počtu výrobkov (Q), 

 9GHI = 0?BC/@ (6.4.) 

Na základe týchto medzi výpočtov sa dá potom určiť kritické množstvo výroby 

ako podiel fixných nákladov (NFIX) a rozdielu jednotkovej ceny produktu (c) 

s jednotkovými variabilnými nákladmi, 

 @K =
0DEF

A − 9GHI
	[M. O. ] (6.5.) 

A tak isto sa dá vypočítať aj kritické množstvo v % vyjadrení využitia kapacity. 

Toto je možné na základe podielu fixných nákladov (NFIX) a rozdielu medzi výnosmi (V) 

a variabilnými nákladmi (NVAR). Na záver sa celý podiel vynásobí krát 100 %,  

	 @K =
0DEF

" − 0?BC
× 100	[%] (6.6.) 

S kritickým bodom zvratu, analýzou objemu produkcie a ich citlivosťou úzko 

súvisí aj  ďalšia manažérska charakteristika, ktorou je prevádzková páka. „Provozní 

páka vyjadřuje procentní změnu zisku, vyvolanou změnou prodejů o 1 % z určité výchozí 

úrovně“22 (Preklad autora: Prevádzková páka vyjadruje percentuálnu zmenu zisku, 

vyvolanú zmenou o 1 % určitej základnej úrovne). Čo znamená že čím je táto páka vyššia 

tým je projekt citlivejší na zmenu a tým je aj o to rizikovejší. Prevádzkovú páku vieme 

potom vypočítať na základe vzťahu, 

 !! =
∆S
ST
×.UU

∆V
VT

×WTT
 (6.7.) 

kde 

PP ...  prevádzková páka, 

Z0 ...  východisková hodnota zisku v Kč, 

DZ ... prírastok zisku v Kč pri zvýšení predajov DT, 

 
22  KORYTÁROVÁ, Jana. CV05 Investování. Elektronická študijná opora. Fakulta stavební Brno 2009, 

s.59. 
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P0 ... východisková hodnota predajov v m.j., 

DP ... prírastok predajov v m.j.. 

 

6.3.2. Číselné charakteristiky 
Čo-keď analýza (what-if analysis) 

Táto analýza predstavuje rozšírenie analýzy citlivosti. Jej princípom je hľadanie 

možných dopadov na vybrané situácie. Na ich hľadaní sa podieľajú odborníci alebo 

skúsení ľudia v danej oblasti, čo môže niekedy spôsobiť ovplyvnenie výberu rizík a ich 

subjektívne hodnotenie. Táto analýza neprináša žiadne číselné vyjadrenia rizika, ale 

vyjadruje možné následky rizika pomocou otázky: „čo sa stane, keď?“ Na druhej strane 

je táto analýza flexibilná a môže sa prispôsobiť na rôzne situácie. Keďže sa nejedná 

a prísne štruktúrovanú analýzu, môže sa v praxi teda využiť na hľadanie potencionálnych 

problémov a ich opatrení na nápravu za pomoci vyššie spomínaných expertov, alebo 

skúsených ľudí. Tak isto môže na základe svojho širokého využitia slúžiť aj ako 

prevencia. 

 Základná osnovu what-if analýzy môžeme sa dá určiť nasledovne. V prvom rade 

je potrebné definovať okruh nášho záujmu a v ňom si určiť ciele riešenia problémov, 

ktoré je potrebné vyriešiť. Jedná sa napríklad finančné riziká, environmentálne dopady 

a podobne. V nasledujúcich krokoch prichádza na rad vytváranie situácii (keď...), potom 

následne získať odpoveď na tieto situácie (čo sa stane...) a na záver vytvorenie opatrenia, 

ktoré by tomuto riziku malo predísť (rozhodnutie, opatrenie...). 

 

 Scenáre 

Scenáre predstavujú ďalší nástroj na určenie veľkosti rizika. „Analýza scénářů 

(scenario analysis) slouží k návrhu modelů budoucího vývoje spojeného se zkoumanou 

nejistotou. Mohou být použity již při identifikaci rizik, neboť zkoumáním různých scénářů 

budoucího vývoje je možná najít nová rizika.“23 (preklad autora: Analýza scenárov slúži 

k návrhu modelov budúceho vývoja spojeného so skúmanou neistotou. Môžu byť použité 

už pri identifikácii rizík, pretože skúmaním rôznych scenárov budúceho vývoja je možné 

 
23 KORECKÝ, Michal, TRKOVSKÝ, Václav. Management rizik projektů se zaměřením na projekty 

v půmyslových podnicích. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, s. 314., ISBN: 978-80-247-3221-3 
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nájsť nové riziká). Scenáre nevytvárajú vlastné prognózy do budúcnosti, ale pomáhajú 

lepšie pochopiť existujúci, alebo potenciálny trend vývoja podnikateľského okolia, 

v ktorom daná firma pôsobí. Na základe viacerých pohľadov na možnosť vývoja určitej 

situácie, alebo prostredia sa vie firma lepšie pripraviť na dôležité rozhodnutia, ktoré 

ovplyvnia chod spoločnosti. Sú dva typy scenárov a to kvalitatívne a kvantitatívne. 

 

Kvalitatívne scenáre 

 Kvalitatívne scenáre fungujú na dlhodobej vízii vývoja, ktorý je vyjadrený 

pomocou slovného popisu. Tieto scenáre nemajú za úlohu priamo ovplyvniť 

rozhodovanie manažérov pri plánovaní ďalšieho chodu spoločnosti, ale má za úlohu 

priviesť manažéra na iné, nové nápady. Jedná sa hlavne o hľadanie nových strategických 

možnosti spoločnosti. Pre dosiahnutie požadovaného výsledku je veľmi dôležité, aby sa 

zúčastnení vymanili z firemného stereotypu. Kde na základe dialógu ide hlavne 

o obhajobu alebo spochybňovanie svojich nápadov a tak priviesť firmu k väčšej 

prosperite. Scenáre sú vhodné na rozpoznávanie nových príležitostí, na to ako ich využiť, 

ale aj na spoznanie rizika, ktoré s novou príležitosťou prichádza. Môže sa jednať hlavne 

o vstup na nový podnikateľský trh. 

 

Kvantitatívne scenáre 
 Kvantitatívne scenáre „mají kvantitativní charakter a představuji vzájemně 

konzistentní kombinace hodnot klíčových faktorů rizika, t.j. kombinace založené na 

věrohodných a konzistentních předpokladech.“24 (preklad autora: majú kvantitatívny 

charakter a predstavujú vzájomne konzistentné kombinácie hodnôt kľúčových faktorov 

rizika, t.j. kombinácie založené na vierohodných a konzistentných predpokladoch). 

Hlavným nástrojom na zobrazenie kvantitatívnych scenárov slúžia hlavne 

pravdepodobnostné stromy. Tieto scenáre slúžia na stanovenie dopadov, hodnotenie 

a výber rizikového rozhodnutia. Použiť sa môžu hlavne pri uvádzaní nového produktu na 

trh, kedy o úspechu rozhodne dopyt spotrebiteľov. Medzi základné rozdiely medzi 

kvantitatívnymi a kvalitatívnymi patria napríklad to, že kvalitatívne sa zameriavajú na 

 
24 HNILICA, Jiří, FOTR, Jiří. Aplikovaná analýza rizika. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, s. 60., 

ISBN: 978-80-247-2560-4 
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dlhodobé obdobie, dôraz na širšie zmeny, využívanie externých špecialistov, generovanie 

nových strategický plánov. Na druhej strane kvantitatívne scenáre sa zameriavajú na 

kratšie obdobie, zamerané na špecifické rizika, využíva interných špecialistov a stanovuje 

dopady rizikových rozhodnutí. 

Samotná tvorba kvantitatívnych scenárov sa skladá z troch fáz a to výberom 

faktorov pre tvorbu scenárov, stanovenie hodnôt alebo úrovní faktorov a vlastnej tvorby 

scenárov spolu so stanovením ich pravdepodobností. Výber faktorov pre vytvorenie 

scenárov patrí medzi najdôležitejšie časti ich tvorby. Je to z toho dôvodu, že tento výber 

ovplyvňuje kvalitu scenárov, stanovenie dopadov a hodnotenie výberu rizikového 

rozhodnutia. Medzi kandidátov na výber faktorov pre scenáre patria všetky rizika, 

ktorých dopady môžu ovplyvniť rozhodnutie. Pre efektívne využitie tejto metódy je nutné 

obmedziť výber faktorov na dve, nanajvýš tri najvýznamnejšie riziká. Je to z toho 

dôvodu, že keby ich bolo viac, bolo by neúnosné pri tvorbe scenárov, ktorých by bolo 

následne násobne viac.  

V ďalšom kroku, keď sú vybrané faktory, je nutné stanovenie počtu hodnôt alebo 

úrovní každého faktoru, ktorý výrazne ovplyvní celkový počet scenárov. Jednoduchšia 

situácia nastane v prípade diskrétnych faktorov a to hlavne vtedy, pokiaľ môže 

nadobudnúť iba dvoch hodnôt. Obťažnejšie je to pri spojitých faktoroch, ktoré avšak 

v praxi nastávajú častejšie a môžu nadobúdať viac ako dve hodnoty, napríklad dopyt, 

predajná a nákupná cena. Možnosťou ako si túto situáciu zjednodušiť je náhrada 

(aproximácia) za diskrétne faktory s niekoľkými hodnotami, ktoré reprezentujú tieto 

spojité faktory. Jedná sa hlavne o zadanie faktorov pomocou intervalu, kedy sa z neho 

vyberie pár charakteristických hodnôt pre celý interval. 

 Na záver prichádza na rad tvorba vlastných scenárov, ktoré majú podobu buď 

tabuľky alebo pravdepodobnostného stromu. Následne zdanlivo ťažšie je už priradenie 

pravdepodobnosti daných faktorov v scenároch. Ako príklad je možné uviesť 

pravdepodobnostný strom zmeny ceny ropy a inflácie, ktorý je zobrazený na obrázku 

nižšie. 
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Scenáre sa využívajú v rôznych oblastiach avšak medzi najvýznamnejšie patrí 

rozhodovanie strategickej povahy, ktoré ovplyvňujú rozvoj firmy a investičné 

rozhodnutia. Veľmi dôležité pri tom je to, že každú variantu je nutné hodnotiť pri 

všetkých scenároch. Pri jednotlivých variantoch umožňuje stanovenie všetkých možných 

výsledkov v jednotlivých investičných projektoch posúdenie veľkosti ich rizika. 

 

Simulácia Monte Carlo 

Simulácia Monte Carlo sa používa v prípade, že sa nemôžu použiť scenáre. Tento 

prípad nastáva hlavne vtedy, keď je k dispozícii viac významných rizikových faktorov, 

ktoré ovplyvňujú výsledky rozhodovania. „Jejíž podstatou je generování velkého počtu 

scénářů (řádově stovek až desetitisíců) a propočet hodnot finančních kritérií pro každý 

scénář.“26 (Preklad autora: jej podstatou je generovanie veľkého počtu scenárov (rádovo 

stovky až desaťtisíce) a prepočet hodnôt finančných kritérií pre každý scenár). Vzhľadom 

na veľký počet scenárov nie je výsledkom tejto simulácie charakteristika jednotlivých 

scenárov, ale grafické zobrazenie rozdelenia pravdepodobnosti a charakteristika 

 
25 HNILICA, Jiří, FOTR, Jiří. Aplikovaná analýza rizika. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, s. 60., 
ISBN: 978-80-247-2560-4 

26 HNILICA, Jiří, FOTR, Jiří. Aplikovaná analýza rizika. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, s. 71., 

ISBN: 978-80-247-2560-4 

Obrázok 3 - Pravdepodobnostný strom zmeny ceny ropy a inflácie 
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vzťahujúca sa k celému súboru scenárov. Pre správne zostavenie a správnu simuláciu je 

potrebné dodržiavať stanovené kroky, ktorými sú:  

● Tvorba matematického ale finančného modelu a jeho programu 

● Určenie kľúčových faktorov rizika 

● Stanovenie rozdelenia pravdepodobnosti kľúčových faktorov rizika 

● Stanovenie štatistickej závislosti faktorov rizika 

● Vlastný proces simulácie s využitím počítačového programu 

 

Prvým krokom pri tejto analýze je tvorba matematického alebo finančného 

modelu. Tento krok tvorí základ prípravy Simulácie Monte Carlo. Tento model sa 

spracováva na celé hodnotené obdobie a na jeho spracovanie sa najčastejšie používajú 

tabuľkové editory, ako napríklad MS Excel. Pre vytvorenie tohoto modelu sa najčastejšie 

využívajú finančné výkazy, ako je výkaz zisku a strát, rozvaha, peňažné toky a vzťahy 

pre výpočet finančných kritérií, ukazovateľov pre hodnotenie firmy alebo projektu, ako 

sú napríklad vnútorné výnosové percento, čistá súčasná hodnota, ukazovatele rentability, 

doba návratnosti a iné. 

V ďalšom kroku je veľmi dôležité si určiť kľúčové faktory rizika. Sú to hlavne 

tie faktory, ktoré významne ovplyvňujú výsledok rozhodovania a teda aj neistotu 

výsledkov samotnej simulácie. To znamená, že sa bude rešpektovať hlavne neistota 

týchto faktorov a ostatné vstupné veličiny budú brané ako konštanty s ich 

najpravdepodobnejšou hodnotou. Takto veľký dôraz na tieto hodnoty sa kladie  hlavne 

preto, že simulácie a hlavne jej výsledky sú značne citlivé na spomínané hodnoty. 

Značným pomocníkom pri výbere týchto faktorov môže byť hlavne analýza citlivosti. 

Po určení kľúčových faktorov prichádza na rad stanoviť pravdepodobnosti 
kľúčových faktorov. Pri stanovení tejto pravdepodobnosti sa využíva tabuľka a to hlavne 

u diskrétnych faktoroch rizika (čiže u tých, ktoré majú len pár hodnôt). U tých spojitých 

(čiže majú viac hodnôt) sa využívajú určitý typ rozdelenia a zadávajú sa jeho parametre. 

V tomto prípade môžu pomôcť aj historické dáta a v tomto prípade sa dá použiť 

aproximácia ich hodnôt. Pokiaľ však tieto dáta k dispozícii nie sú, musí sa vychádzať zo 

znalostí a skúseností expertov v danej oblasti. 

Stanovenie štatistickej závislosti faktorov rizika je ďalším krokom Simulácie 

Monte Carlo. V tomto kroku sa musí vyjadriť, ako sú jednotlivé rizikové faktory závislé 



 43 

na iných faktoroch. Keďže tieto faktory sa nedajú všetky vygenerovať, ale vzhľadom na 

to, že ovplyvňujú zvolené faktory, musí sa táto vzájomná závislosť pri výpočtoch 

rešpektovať. 

Posledným krokom ja samotný proces simulácie s využitím počítačového 

programu. Tvorí ho veľký počet krokov, ktoré sa opakujú až do konca simulácie. „V 

každém simulačním kroku program vygeneruje hodnoty rizikových faktorů z jejích 

rozdělení pravděpodobnosti (t.j. vytvoří určitý scénář) a propočte model objektu analýzy 

rizika včetně jeho výsledků v podobě finančních kritérií.“27 (preklad autora: V každom 

simulačnom kroku program vygeneruje hodnoty rizikových faktorov z ich rozdelenia 

pravdepodobnosti (t.j. vytvorí určitý scenár) a prepočíta model objektu analýzy rizika 

vrátane jeho výsledkov v podobe finančných kritérií). Výsledkom tejto simulácie je 

potom grafická podoba rozdelenia pravdepodobnosti zvolených kritérií a číselná podoba, 

čo je hlavne charakteristika rizika v podobe rozptylu, smerodajnej odchýlky a podobne. 

Simulácia Monte Carlo má samozrejme svoje výhody aj nevýhody. Medzi jej 

hlavné výhody patrí to, že vďaka svojej štruktúre núti subjekty, čiže teda manažérov alebo 

tých, čo sa na tejto simulácii podieľajú, hlbšie premýšľať a analyzovať samotný objekt 

z jednotlivých oblasti. Vďaka tomu dochádza k hlbšiemu a lepšiemu poznaniu rizikovej 

stránky, či už projektu alebo celého objektu, čiže firmy. Táto simulácia má aj svoje 

nevýhody a nimi sú hlavne značná prácnosť a niekedy aj obťažnosť pri jednotlivých 

pravdepodobnostných rozdeleniach. Druhou hlavnou nevýhodou je to, že na základe 

hodnotenia minulosti a súčasnosti sa nedajú predvídať tie najvýznamnejšie faktory rizika, 

ktoré ovplyvnia budúcnosť. 

 

6.4. Manažment rizika 
Riadenie rizika alebo aj manažment rizika predstavuje neustály a opakujúci sa 

proces činností pre jeho sledovanie a včasné odhalenie, aby sa úplne zabránilo ich vzniku, 

alebo aby sa aspoň znížil ich negatívny vplyv. Nachádza sa vo všetkých častiach projektu 

od predinvestičnej, cez všetky stupne technickej dokumentácie stavby, až po jej realizáciu 

a prevádzku. V týchto všetkých fázach má dve základné kategórie úloh a to preventívnu 

 
27 HNILICA, Jiří, FOTR, Jiří. Aplikovaná analýza rizika. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, s. 72., 

ISBN: 978-80-247-2560-4 
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alebo nápravnú. Samozrejme vždy je lepšie pracovať v preventívnej časti, ako sa následne 

venovať riešeniu už vzniknutého problému. Úspešným zvládnutím manažmentu rizík je 

potom úspešné zvládnutie a dokončenie daného projektu.  

Manažment rizík sa skladá zo štyroch vzájomne previazaných fáz a to 

identifikácie, hodnotenia, zvládnutia (alebo zmiernenia) a monitoringu. V procese 

manažmentu rizík je veľmi dôležitým dokumentom štúdia realizovateľnosti, ktorá sa 

vypracováva v predinvestičnej fáze. Kde súčasťou tohoto dokumentu je aj vypracovanie 

zoznamu potencionálnych rizík projektu. Druhým veľmi dôležitým okamihom v procese 

je príprava zadávacej dokumentácie a samotný výber zhotoviteľa stavby. 

Samozrejmosťou je, že požiadavky na riadenie rizík by mali byť súčasťou zadávacej 

dokumentácie. Na druhej strane by mal byť uchádzač o zhotovenie stavby schopný 

investorovi poskytnúť informácie o skúsenostiach s riadením rizík na základe 

referenčných stavieb, predložených životopisov a iných.  

 

6.4.1. Hodnotenie rizika a rozhodovanie o riziku 
Základom tejto časti hodnotenia rizika projektu je rozhodnutie firmy o 

posúdení prijateľnosti rizika a o stanovení spôsobu ako jednotlivé riziká zvládnuť. Táto 

časť hodnotenie nevytára nové hodnotenie, ale je založená predovšetkým na výsledkoch 

z predchádzajúcich častí a to predovšetkým zo stanovenie veľkosti rizika a z fázy 

hodnotenia významnosti rizika, prípadne zo Simulácie Monte Carlo a Scenárov. Okrem 

už spomínaných faktorov je potrebné pri hodnotení rizika zvážiť aj ďalšie faktory: 

● Rozsah projektu – jedná sa hlavne o to, aká veľká firma sa ide púšťať do akého 

veľkého projektu. Zjednodušene povedané, menší projekt za pár miliónov korún 

nemôže negatívne ovplyvniť veľkú medzinárodnú firmu. Avšak malú firmu to 

môže ovplyvniť natoľko, že až skrachuje. Jedná sa hlavne o to, či sa daná firma 

musí na daný projekt zadlžiť a ak áno, v akej miere.  
● Izolovanosť hodnoteného projektu – rozdiel je, či firma realizuje jeden rizikový 

projekt, alebo je daný projekt súčasťou zložky investičného programu, kde sú 

zahrnuté viaceré projekty. „Současná realizace více rizikových projektů vede ke 
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snížení celkového rizika.“28 (Preklad autora: Súčasná realizácia viacerých 

rizikových projektov vedie ku zníženiu celkového rizika.) 

● Informácie o konkurencii - je veľmi dôležité vedieť o konkurenčných firmách, 

či nechystajú realizáciu podobných projektov. Pokiaľ by konkurenčná firma mala 

úmysel zrealizovať projekt s podobným zámerom, alebo projekt zameraný na 

rovnakú cieľovú skupinu zákazníkov, znamenalo by to pre značné zvýšenie 

možného rizika. Riziko by sa ešte viac zvýšilo pokiaľ by bola reálna možnosť, že 

by firmu s projektom aj predbehla.  

● Riziková kapacita – znamená veľkosť rizika do akého je firma ochotná ísť a z nej 

vyplývajúca veľkosť prijateľného respektíve tolerovaného rizika, ktorú je firma 

ochotná podstúpiť. Inak povedané, akú veľkú stratu je schopná akceptovať.  

 

Pri vyhodnocovaní rizika firma pracuje s dvomi variantami. Jednou je, že 

vyhodnotí riziko ako prijateľné a vtedy nie je nutné plánovanie žiadnych protirizikových 

opatrení. V tomto prípade firma akceptuje možné riziká, je si ich vedomá a dochádza 

k tomu, že ak by sa aj projekt nevydaril, stratu pokryje z vlastných zdrojov tzv. 

samopoistenie.  

Ak je riziko moc veľké, môže ho firma považovať za neprijateľné a vtedy ma 

znova dve možnosti. Prvou je, že projekt nebude realizovať a vyhne sa tak riziku, alebo 

uplatní rôzne stratégie na zmiernenie tohoto rizika. Ak však firma často využíva možnosť 

vyhnutiu sa riziku, pripravuje sa o nové príležitosti ale čo je dôležitejšie hlavne stráca 

konkurencieschopnosť voči ostatným firmám. Preto je niekedy podstúpenie rizika 

nevyhnutné. 

 

6.4.2. Preventívne opatrenia na zníženie rizika 

V rámci opatrení na zníženie rizík môžeme tie preventívne zaradiť do ofenzívnej 

stratégie firmy. „Preventivní opatření na snížení rizika projektu jsou zaměřeny zejména 

na příčiny vzniku rizika. Preventivními opatřeními by se měl investor zabývat v rámci 

 
28 FOTR, Jiří, SOUČEK, Ivan. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha: Grada Publishing, a.s., 

2011, s. 185., ISBN: 978-80-247-3293-0 
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celého životního cyklu projektu.“29 (Preklad autora: preventívne opatrenia na zníženie 

rizika projektu sú zameraná hlavne na príčiny vzniku rizika. Preventívnymi opatreniami 

by sa mal investor zaoberať v rámci celého životného cyklu projektu.). Čo sa týka 

predinvestičnej a investičnej fázy je veľmi dôležitý výber projektanta a následne 

zhotoviteľa. Tu preto vznikajú najväčšie riziká v danej fáze. Pri následnom vypracovaní 

zmluvy o dielo je taktiež dôležité dbať na jej správnu formuláciu a na to, aby obsahovala 

všetky náležitosti. Jedná sa hlavne o presné stanovenie sankcií pri porušení stanovených 

podmienok, napríklad pri nedodržaní kvality, termínov dokončenia alebo fakturácie 

a podobne. Pri samotnej realizácii a následnej prevádzke projektu sú najdôležitejšie 

opatrenia: 

● Využívanie sily – pri tomto opatrení zohrávajú veľmi dôležitú úlohu štátne 

orgány, ktoré majú za úlohu vytváranie a formovanie budúcich podmienok pre 

podnikanie v danej oblasti a pre celý štát. Jedná sa tak isto aj o podmienky pre 

získavanie rôznych dotácii, či už od štátu alebo od Európskej únie, vstup 

zahraničnej konkurencie na trh a podobne.  

● Transfer rizika – pri tomto opatrení zohráva najväčšiu úlohu postavenie firmy 

na trhu, z čoho vyplýva aj jej vyjednávacia sila. Na základe tejto vyjednávacej 

sily si vie následne firma vyjednať rôzne podmienky. Tu však platí jedno zásadné 

pravidlo. Tým je, že obe strany si musia byť vedomé prenosu rizika a ich 

podmienky musia byť zakotvené v zmluve. Pri tomto opatrení sa môže riziko 

presúvať napríklad medzi investorom a zhotoviteľom, zhotoviteľom 

a subdodávateľom a podobne. 
● Kvalitné informácie – je veľmi dôležité, aby firma mala kvalitné informácie 

o viacerých subjektoch. Medzi základné a najhlavnejšie informácie patria tie 

o svojich budúcich a potencionálnych zákazníkoch. Pri dostatočných 

informáciách o tejto záujmovej skupine sa tak následne firma nemusí obávať 

o zníženie dopytu po ich službe, alebo vie toto riziko znížiť na minimum. Medzi 

ďalšie dôležité záujmové skupiny, o ktorých je dôležité mať kvalitné informácie, 

sú konkurencia a obchodní partneri. 

 
29 KORYTÁROVÁ, Jana. CV05 Investování. Elektronická študijná opora. Fakulta stavební Brno 2009, 

s.66. 
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● Kvalitné zdroje zabezpečenia – pri výbere kvalitných zdrojov zabezpečenia 

musí byť firma obzvlášť dôsledná. Je to preto, že tieto zdroje ju budú živiť. Jedná 

sa hlavne o výber kvalitných a kvalifikovaných pracovníkov, technológie, 

vybavenie a v neposlednom rade aj kvalitný materiál.  

● Vertikálna integrácia – „Vertikální integrace přináší přímou kontrolu nad 

vstupy a výstupy produkce a distribuce výrobků a služeb.“30 (Preklad autora: 

vertikálna integrácia prináša priamu kontrolu nad vstupmi a výstupmi produkcie 

a distribúcie výrobkov a služieb.) Vertikálna integrácia znamená, že podnik si 

buď vyrába vlastné vstupy, alebo má vlastné výstupy. Jej cieľom je zníženie 

nákladov a zvýšenie kvality vo výrobe. Vertikálna integrácia sa delí na dva typy 

a to spätnú a doprednú. Spätná integrácia sa zameriava na kontrolu vstupov 

a dopredná zasa na kontrolu distribúcie a predaj výrobkov a služieb. 

 

6.4.3. Nápravné opatrenia na zníženie nepriaznivých dopadov rizika 
V prípade, že sa firma snaží riešiť vzniknuté problémy na poslednú chvíľu, jedná 

sa o nápravné opatrenia alebo o zníženie nepriaznivých dopadov rizík a teda o defenzívne 

opatrenia. Medzi základné opatrenia na zníženie nepriaznivých dopadov rizika patrí: 

● Flexibilita projektu – základným pravidlom je, ako rýchlo dokáže projekt a teda 

hlavne manažér daného projektu reagovať na zmeny. Je teda na manažérovi 

projektu, ako dokáže zareagovať na získané informácie na vývoj situácie. Jedná 

sa o aktívne zásahy a môžu mať podobu urýchlenia realizácie, odkladu realizácie, 

alebo v krajnej situácie úplne zastavenie projektu. Vďaka svojím skúsenostiam 

alebo včasnému plánovaniu, môže firma zvýšiť flexibilitu projektu a to hlavne 

výberom univerzálnejšieho vybavenia, ktoré sa vie ľahšie prispôsobiť na rôzne 

zmeny, napríklad zmeny materiálu. Ďalšími spôsobmi sú prispôsobenie 

organizačného usporiadanie spoločnosti, rozdelenie projektu na etapy, kde každá 

etapa pokračuje až po dokončení tej predchádzajúcej a v neposlednom rade 

prípravou korekčných opatrení. Zvýšenie flexibility projektu má samozrejme za 

výsledok znížené riziko, ale na druhej strane môže zvýšiť náklady na daný projekt.  

 
30 KORYTÁROVÁ, Jana. CV05 Investování. Elektronická študijná opora. Fakulta stavební Brno 2009, 

s.68. 
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● Diverzifikácia rizika – pri tejto diverzifikácii sa jedná hlavne o rozloženie rizika 

na väčšiu základňu. Čiže firma si riziko pri danom projekte rozloží na viacero 

častí. V praxi to môže vyzerať tak, že riziko v projekte bude diverzifikované 

v častiach ako  je výrobný program, t.j. nebude sa firma špecifikovať na výrobu 

len sociálneho bývania, ale bude zaisťovať aj výstavbu nadštandardného bývania  

a tak zníži riziko dopytu. Ďalšou možnosťou je diverzifikácia zákazníkov 

a odbytových ciest, kde sa jedná o to, aby firma nebola zameraná len na jednu, ale 

na viacero cieľových skupín. Tak ako by firma mala diverzifikovať výstupy, mala 

by diverzifikovať aj vstupy, takže by mala mať viacero dodávateľov, nie len 

jedného, čím by sa jej malo podariť znížiť ekonomické riziko. V neposlednom 

rade by mala firma byť geograficky diverzifikovaná. Je to z toho dôvodu, že 

podnikaním v rôznych regiónoch, alebo dokonca štátoch či kontinentoch dokáže 

znížiť dopad politických rozhodnutí a menových zmien na firmu. 

● Rozdelenie rizika – podnikateľské riziko sa dá zmenšiť aj vďaka jeho rozdeleniu 

medzi viacej subjektov. Jedná sa o rozdelenie rizika pri realizácii investičných 

projektov. Ako príklad môže slúžiť vznik rôznych združení pri realizácii veľkých 

projektov, alebo takzvané PPP projekty. Pri rozdelení rizika sa na projekte každý 

subjekt podieľa tak veľkým rizikom ako je dopredu stanovené a tak, aby 

neohrozilo finančnú stabilitu firmy. Samozrejme miere rizika potom odpovedá aj 

výška ziskov. 

● Poistenie rizika – poistenie rizika sa dá rozdeliť do dvoch základných skupín. 

Tou prvou je poistenie čistého rizika projektu. To znamená, že si firma poistí proti 

živelným pohromám majetok, alebo svoju prevádzkovú činnosť. Ďalej si môže 

poistiť zodpovednosť za vzniknuté škody v dôsledku prevádzky podniku 

a v neposlednom rade proti škodám a krádeži. Druhou možnosťou poistenia je 

poistenie podnikateľských rizík spojených s investovaním v zahraničí a exportom 

do zahraničia. Toto poistenie sprostredkúvajú špecializované poisťovne. 

(V Českej republike to je Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.) 

● Termínované zaistenie – pri tomto riziku sa jedná hlavne o zabezpečenie proti 

zmenám úrokových sadzieb a menových kurzov.  
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6.4.4. Plánovanie korekčných opatrení 

Preventívne a nápravné opatrenia dopĺňa ešte tretia skupina a tým je plánovanie 

korekčných opatrení. Veľkosť nepriaznivých dopadov na firmu závisí v prvom rade na 

kvalite a rýchlosti reakcie manažmentu spoločnosti na vzniknuté rizikové situácie. 

Praxou overeným nástrojom sú plány korekčných alebo havarijných opatrení. Tieto plány 

vznikajú tak, že sa vytypujú významné faktory rizika a následne najzásadnejšie rizikové 

situácie, ktoré nie sú chránená žiadnym iným nápravným opatrením. Následne sa spracuje 

plán reakcie s postupom a so scenárom ako postupovať v danej situácii aby strata pre 

firmu bola minimálna alebo aby bola úplne eliminovaná. 
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7. METODIKA HODNOTENIA EFEKTÍVNOSTI A RIZIKA 
Pri hodnotení efektívnosti a rizík projektu bude veľmi dôležité stanoviť si všetky 

náklady a výnosy spojené s projektom. Na určenie týchto hodnôt bude potrebné poznať 

všetky vlastnosti projektu. Určovanie výnosov a nákladov začína tým, že sa stanovia 

samotné investičné náklady a náklady s nimi spojené. Medzi tieto náklady okrem 

výstavby domu určite patrí aj cena projektovej dokumentácie, kúpa pozemku a zariadenie 

rodinného domu. Po stanovení týchto nákladov je dobré pozrieť sa aj na veľkosť projektu. 

S veľkosťou projektu potom následne úzko súvisí vhodnosť vybraných materiálov, aby 

sa dala určiť energetická náročnosť budovy a tak aj náklady na vykurovanie. Výberom 

materiálu je možné na stavbe ušetriť, alebo ju aj predražiť. V prípade že vyberáme 

kvalitnejšie materiály, môže nastať práve druhý variant a teda zvyšovanie nákladov na 

výstavbu. V tomto prípade si je veľmi dôležité si uvedomiť, čo drahší materiál ponúka. 

Jedná sa hlavne o to že daný dom tam nebude stáť mesiac, rok alebo dva. Životnosť 

rodinného domu môže byť aj 50 rokov a minimálne vo výpočtoch je stanovené hodnotené 

obdobie na 30 rokov. Takže aj keď sa na začiatku neušetrí na materiáli v konečnom 

dôsledku sa ušetria nemalé peniaze na energiách, predovšetkým na vykurovaní.   

Po stanovení investičných nákladov prichádza na rad určenie prevádzkových 

nákladov a výnosov. Pri tomto stanovení je možné využívať známe hodnoty z podobných 

projektov, alebo ich odhadnúť pomocou výpočtov vďaka jednotkovým cenám napríklad 

za elektrinu, vodu, plyn. Do nákladov je určite potrebné započítať množstvo vecí. Jedná 

sa hlavne o tie veľké položky, ktoré tvoria väčšinu ročných výdajov. Ide hlavne o už 

spomínané výdaje na energie ale aj o poplatky spojené s opravami, daňami v danej 

lokalite, poplatkami za odvoz odpadu, internet, satelit, koncesionárske poplatky... 

Po stanovení výdajov, treba pre výpočty stanoviť aj výnosy. Pri prenájme 

rodinného domu je ideálne nájsť v oblasti záujmu podobné domy a  cenu, za ktorú sa 

prenajíma. Ideálny stav je pokiaľ je možné zistiť cenu, za ktoré sú už podobné domy 

prenajaté. Avšak ak takáto možnosť nie je, je možné vychádzať aj z cien, ktoré sú 

uvedené na realitných portáloch a za ktoré ich realitné kancelárie ponúkajú. V oboch 

prípadoch je vhodné cenu upraviť pomocou koeficientov a prispôsobiť tak hodnotenému 

domu napríklad na základe rôznej lokality, veku domu, veku vybavenia, poplatkov, 

dostupnosti a podobne. Vďaka týmto koeficientom sa cena za prenájom reálnejšie priblíži 
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hodnotenej nehnuteľnosti. Avšak je dobré si hneď na začiatku stanoviť rozpätie, ktorým 

sa táto cena bude upravovať. 

Po stanovení všetkých výnosov a nákladov je ešte potrebné stanoviť odpisy pre 

odpisovanie stavebného projektu čiže domu. Podľa typu stavby je nutné zaradiť ju do 

príslušnej odpisovej skupiny. Po tomto zaradení je dobré si určiť ako sa bude daný projekt 

odpisovať rovnomerne alebo zrýchlene. Dbať pri tom treba na príslušné predpisy daného 

štátu.  Následne  na základe odpisovej skupiny a formy odpisovania je potom jasný počet 

rokov koľko sa bude dom odpisovať a aj ďalšie pravidlá odpisovania.  

Vzhľadom na to, že na výstavbu domu nebude použitý žiaden úver, ale iba vlastné 

prostriedky investora, pristupuje sa k stanoveniu výkazu zisku a strát. Na stanovenie 

tohoto výkazu je potrebné stanoviť výnosy a náklady. V nákladoch budú započítané aj 

odpisy a iné poplatky spojené s prevádzkou domu. Výkaz bude spracovaný na celé 

hodnotené obdobie projektu. Následne sa od výnosov odpočítajú všetky náklady a tak 

vznikne výsledok hospodárenia pred zdanením. Potom sa určí daň, ktorá sa odčíta od 

výsledku hospodárenia pred zdanením a tak vznikne výsledok hospodárenia po zdanení, 

s ktorým sa bude pracovať v ďalších krokoch analýzy. 

V ďalšom kroku bude stanovená čistá súčasná hodnota projektu (NPV). Pre jej 

stanovenie je potrebné v prvom rade stanovenie cash flow (peňažné toky) daného 

projektu. Pre ich stanovenie budú potrebné aj investičné náklady a diskontná sadzba. 

Diskontná sadzba udáva aký veľký zisk od daného projektu investor očakáva. Hodnotu 

tejto sadzby je možné stanoviť viacerými možnosťami. Jednou z nich je aj vzorec, ktorý 

zohľadňuje očakávaný zisk z projektu v percentách. Táto sadzba sa vypočíta podľa 

vzorca, 

 8X =
1

(1 + 8Y),
 (7.1.) 

kde 

DS ... diskontná sadzba, 

DF ... diskontný faktor (požadovaný zisk projektu), 

n ... rok pre výpočet. 

 

Po vypočítaní tejto sadzby bude následne stanovené diskontované cash flow tak, 

že cash flow sa prenásobí diskontovou sadzbou. Tieto hodnoty sa následne budú 

nasčítavať a tak vznikne kumulované, diskontované cash flow na celé hodnotené 
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obdobie. Po vypočítaní všetkých hodnôt potom vznikne čistá súčasná hodnota teda NPV, 

ktorou je hodnota diskontovaného, kumulovaného cash flow v poslednom roku 

hodnoteného obdobia. V poslednom kroku sa stanoví vnútorné výnosové percento, ktoré 

bude ukazovať aký výnos sa dá od hodnotenej investície reálne očakávať. Táto hodnota 

potom môže výrazne ovplyvniť rozhodovanie či do projektu investovať alebo nie, či bude 

možný výnos z investície pre investora dostačujúci. Na záver ekonomického hodnotenia 

projektu sa vypočíta zostatková hodnota projektu, ktorá ja posledným kladným 

finančným tokom. 

 V druhej časti hodnotenia projektu prichádza na rad hodnotenie rizika projektu. 

Hodnotenie rizík bude prebiehať vo viacerých fázach. Vychádzať bude z Rezortní 

metodiky pro hodnocení ekonomické efektívnosti projektů dopravních staveb. Vzhľadom 

na to, že sa jedná o metodiku pre dopravné stavby, bude tento postup prispôsobený pre 

potreby hodnoteného objektu. V prvom rade sa musí určiť pravdepodobnosť výskytu 

rizika a následne závažnosť jeho dôsledkov. V ďalšom kroku na základe týchto rozdelení 

sa zostaví matica miery rizika, aby bolo možné zatriediť dané faktory rizika. 

V poslednom kroku sa určí register rizík, v ktorom bude spísaný zoznam jednotlivých 

rizík a im následne priradená ich pravdepodobnosť výskytu a závažnosť ich dôsledkov. 

  Po určení významnosti rizika prichádza na rad analýza citlivosti. Táto 

analýza bude prebiehať iba na tých najvýznamnejších rizikách, ktoré majú na projekt 

najväčší dopad. V tejto časti sa bude testovať o koľko sa zmení NPV pri zmene 

jednotlivých premenných o dané percento. Pre tento prípad bolo toto percento stanovené 

na ± 20 %. Následne budú určené prepínacie hodnoty projektu. Táto zmena vyjadruje pri 

akej percentuálnej zmene sa bude NPV rovnať nule. Prepínacia hodnota bude hlavne 

stanovená pre tie rizikové premenné, ktoré sa v analýze citlivosti ukážu aj ako kritické 

premenné pre daný projekt. 
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8. PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA – POSÚDENIE EFEKTÍVNOSTI 
A RIZIKA SÚKROMNÉHO STAVEBNÉHO PROJEKTU  

Pre hodnotenie efektívnosti a rizika súkromného stavebného projektu bol zvolený 

variant výstavby rodinného domu a následne jeho prenajímanie. Jedná sa o rodinný dom 

typu bungalov, ktorý vďaka svojím piatim izbám poskytuje dostatok miesta aj pre väčšiu 

rodinu. Pre hodnotenie, či sa daný projekt oplatí realizovať budú použité znalosti 

a postupy popísané v predchádzajúcich častiach.  

Vzhľadom na to, že sa jedná o stavbu rodinného domu na území Slovenskej 

republiky, výpočty sú uvádzané v eurách a riadia sa jej legislatívou. 

 

8.1. Popis územia 
 Výstavba rodinného domu bude prebiehať v katastrálnom území obci Kocurany, 

ktorá sa nachádza v okrese Prievidza, v Trenčianskom samosprávnom kraji. Táto obec sa 

rozprestiera na 417 ha a k 31.12.2019 má 534 obyvateľov. Obec má výhodnú polohu, 

nachádza sa len 8 km od okresného mesta Prievidza, kde sa nachádzajú najväčší 

zamestnávatelia okresu a asi len 6 km od známeho kúpeľného mesta Bojnice. Do oboch 

miest sa dá z obce dostať verejnou dopravou, ktorá premáva v pravidelných intervaloch. 

        31 

 
31 GOOGLE MAPS. [online]. [cit. 2019-12-26]. Dostupné z: www.google.com/maps 

Obrázok 4 - Lokalita výstavby projektu 
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 Obec je vybavená kanalizáciu, vodovodom a aj plynovodom. V obci sa nachádza 

obchod, cintorín, kaplnka, knižnica, posilňovňa, reštaurácia ale aj športový areál 

a konský jazdecký klub. Veľký športový areál je vybavený asfaltovým ihriskom 

s možnosťou hrania futbalu, tenisu, nohejbalu, volejbalu a ďalších aktivít. Ďalej je 

v tomto areáli k dispozícii betónová ihrisko s basketbalovým košom. Pre deti tu je 

vybudované moderné detské ihrisko. V roku 2019 tu bolo ešte vybudovaná plocha s 

fitness strojmi pre cvičenie s vlastnou váhou. Tento areál okrem športu ponúka aj oddych 

v podobe grilovania v altánku, ktorý je prístupný širokej verejnosti. V nasledujúcom 

období bude v obci vybudovaná aj materská škôlka s hasičskou zbrojnicou a obecným 

múzeom. V obci je k dispozícii aj ubytovanie v dvoch penziónoch.  

 Pozemok, na ktorom bude dom postavaný sa nachádza v pešej dostupnosti 

reštaurácie a námestia obce s obecným úradom, obchodom a zastávkou verejnej 

hromadnej dopravy. Dom bude ležať na pozemkoch č.p. 285/1 a 284 o celkovej rozlohe 

390 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           32 

 

 
32 KATASTER NEHNUT EĽNOSTÍ, ZBGIS. [online]. [cit. 2019-12-26]. Dostupné z: 

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=zbgis&z=13&c=18.525147,48.765503&sc=n#/detail/

ease/DwfzIWsBSy_Kk5t4maR6 

Obrázok 5 - Katastrálna mapa 
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8.2. Špecifikácia domu 
Na danom pozemku bude postavený jednoposchodový, nepodpivničený bungalov 

o celkovej zastavanej ploche 133 m2 s celkovou obytnou plochou 74,2 m2, úžitkovou 

plochou 109,4 m2 a obostavaným priestorom 592,3 m3. Jedná sa o 5 izbový rodinný dom. 

V dome sa nachádza minimum nosných vnútorných stien a je bez pevnej stropnej 

konštrukcie. V povalovej časti sa nachádza drevený rošt s možnosťou odkladacieho 

priestoru prístupného po skladacích schodoch. Dom je presvetlený pomocou veľkých 

okien, ktoré sú chránené vonkajšími žalúziami. Vďaka použitým materiálom sa 

prevedenie domu dostáva na energetickú náročnosť triedy A0. A vďaka tejto energetickej 

náročnosti sú ceny za vykurovanie domu minimálne. Vykurovanie bude prebiehať 

pomocou podlahového kúrenia. Bližšie informácie aj s nákresom bungalovu sa 

nachádzajú v prílohe č.1. v katalógovom liste bungalovu.  

 

8.3. Hodnotenie ekonomickej efektívnosti  
Na spracovanie hodnotenia ekonomickej efektívnosti stavebného projektu je 

potrebná si najprv zvoliť hodnotené obdobie, ktoré v danom prípade bolo stanovené na 

30 rokov. Vzhľadom na charakter projektu, ktorý pripomína skôr developerský projekt, 

bola pre výpočet čistej súčasnej hodnoty stanovená diskontná sadzba na 10 %. Pre daný 

projekt a jeho hodnotenie je uvažované financovanie z vlastných prostriedkov.  

Pre hodnotenie ekonomickej efektívnosti a teda stanoveniu peňažných tokov 

daného stavebného projektu bude potrebné stanoviť dielčie hodnoty, ktorými sú 

investičné náklady, prevádzkové náklady, prevádzkové príjmy a na záver samotné 

peňažné toky. Prevádzkové príjmy sa budú stanovovať v troch rôznych variantoch pre 

lepšie odrazenie skutočnosti. Tieto varianty budú bližšie popísané v podkapitole určenej 

stanoveniu prevádzkových príjmov. 

Po stanovení dielčích hodnôt a stanovení finančných tokoch budú stanovené ešte 

zostatková hodnotu projektu a ukazovatele ekonomickej efektívnosti, ktoré ovplyvnia 

rozhodovanie o prijatí, či zamietnutí daného stavebného projektu.   

 

8.3.1. Investičné náklady 
Celkové investičné náklady projektu boli stanovené na 166 100€. Táto hodnota 

pozostáva z nákladov na postavenie bungalovu, vybavenie projektovej dokumentácie, 
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pozemku a vybavenia bungalovu. Pozemok, na ktorom bude bungalov vybudovaný je vo 

vlastníctve investora a preto bola cena pozemku stanované odhadom. Investičné náklady 

ďalej obsahujú cenu za vypracovanie projektovej dokumentácie v príslušnom stupni pre 

získanie stavebného povolenia a následne pre realizáciu projektu. Súčasťou investičných 

nákladov je aj vybavenie bungalova, ktoré bolo stanovené na základe zistených cien 

nábytku a vybavenia na internetových obchodoch. Celkové investičné náklady sú 

vyčíslené v nasledujúcej tabuľke. 
Tabuľka 1 - Vybavenie bungalovu 

Vybavenie bungalovu: 
 Obývačka     Detská izba            3x  
 gauč + kreslo     1 700,00  €   stôl        100,00  €  
 stolík        200,00  €   stolička          70,00  €  
 TV     1 500,00  €   posteľ         300,00  €  
 tv stolík         200,00  €   matrac        200,00  €  
 skrine        500,00  €   skrine        300,00  €  
 osvetlenie hl.          50,00  €   osvetlenie          50,00  €  
 lampa          20,00  €   lampa          20,00  €  
     4 170,00  €       3 120,00  €  
 Kuchyňa     Spálňa    
 linka  

   5 100,00  €  

 posteľ        700,00  €  
 umývadlo   skrine     1 000,00  €  
 sporák   osvetlenie          70,00  €  
 trúba       1 770,00  €  
 digestor   Špajza    
 chladnička        600,00  €   poličky        100,00  €  
 osvetlenie          50,00  €   svetlo          30,00  €  
 stôl         220,00  €          130,00  €  
 stoličky        250,00  €   komplet   15 710,00  €  
 umývačka        200,00  €   iné     1 000,00  €  
 mikrovlnka        100,00  €  Vybavenie celkom: 

16 710,00  €      6 520,00  €  
Poznámka: Vlastné spracovanie 
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Poznámka: Vlastné spracovanie 

 

8.3.2. Prevádzkové náklady 

Prevádzkové náklady sa delia na fixné a variabilné. Fixné náklady budú 

nájomníkom platené mesačne a boli stanovené na 856 € ročne. Tieto náklady sú 

zostavené zo služieb, ktoré budú pravidelne využívané. Jedná sa o náklady spojené 

s vývozom odpadu, využívaním satelitnej televízie, internetu, službami spojenými 

s upratovaním, nákladmi za starostlivosť o zeleň a  daň z nehnuteľnosti. Výška poplatku 

za odpad a daň z nehnuteľnosti boli stanovené podľa platného cenníka obce Kocurany, 

ktorý bol schválený zastupiteľstvom obce. Výška poplatku za satelit bola stanovená na 

základe cenníka spoločnosti Skylink, ktorá ako jedna so spoločností poskytuje v obci 

služby spojené s televíznym prenosom. Rovnako bol stanovený poplatok aj za internet od 

spoločnosti VT Times. Poplatky za upratovanie a záhradníka boli stanovené na základe 

priemernej hodinovej mzdy v okrese, ktorú dostávajú ľudia na danej pozícii. Pokiaľ by 

nájomníci chceli mať v dome aj domáce zviera, táto suma sa navýši o poplatok za domáce 

zviera. Variabilné náklady boli stanovené na 1 359,84 € ročne. Medzi variabilné náklady 

sa radia poplatky za vodu, plyn a elektrinu. Tieto náklady sú vyrátané ako priemerné 

ročné zálohy za energie. Vzhľadom na to že variabilné náklady sa môžu a pravdepodobne 

sa aj budú líšiť od výpočtu, budú tieto náklady nájomcami zaplatené na základe 

vyúčtovania od jednotlivých poskytovateľov energii.  
Tabuľka 3 - Variabilné náklady 

Poznámka: Vlastné spracovanie 

Investičné náklady 
Výstavba bungalovu 128 400,00  € 
Projektová dokumentácia 990,00  € 
Pozemok 20 000,00  € 
Vybavenie 16 710,00  € 
Investičné náklady celkom 166 100,00 € 

Tabuľka 2 - Stanovenie investičných nákladov 

Náklady Cena/M.J. M.J. ročne  
voda           2,36  €   m3        339,84  €  

Variabilné 
náklady plyn         40,00  €   mesiac        480,00  €  

elektrina         45,00  €   mesiac        540,00  €  
Variabilné náklady celkom: 1 359,84 € 
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Tabuľka 4 – Fixné  náklady 

Poznámka: Vlastné spracovanie 

Pre tento projekt boli stanovené aj náklady na ročné opravy a to ako 0,5 % 

z investičných nákladov na výstavbu bungalovu. Tieto náklady potom činia 642 € ročne. 

 

8.3.3. Prevádzkové príjmy 

Prevádzkové príjmy budú tvorené výlučne  z prenájmu bungalovu. Na stanovenie 

prevádzkových príjmov bude teda nutné stanoviť aj výšku prenájmu bungalovu. Výška 

prenájmu bude stanovená na základe porovnania s podobnými ponukami na prenájom 

bungalovov alebo rodinných domov v blízkom okolí. Tieto ponuky budú získané 

z internetových stránok www.nehnutelnosti.sk. Následne bude cena za ich prenájom 

upravená koeficientami tak aby sa čo najviac priblížila reálnej hodnote prenájmu 

hodnoteného domu. Cena sa bude upravovať koeficientami na základe rozlohy, lokality, 

veku, vybavenia a ďalších poplatkov spojených s prenájmom nehnuteľnosti. Podrobnejší 

výpočet a návrh výšky nájmu je uvedený v tabuľke nižšie. 
Tabuľka 5 - Stanovenie výšky nájmu 

Poznámka: Vlastné spracovanie 

Pre lepšie vystihnutie reality budú celkový prevádzkové príjmy za rok počítané 

v troch variantoch. Tieto varianty sa budú od seba odlišovať obsadenosťou bungalovu 

smeti         23,00  €   osoba/rok          92,00  €  

Fixné 
náklady 

satelit           5,00  €   mesiac          60,00  €  
internet         10,00  €   mesiac        120,00  €  
upratovanie           5,00  €   hodina        390,00  €  
záhradník           5,00  €   hodina        180,00  €  
daň z nehnuteľnosti           0,13  €   m2          14,22  €  

Fixné náklady celkom: 856,22 € 

Stanovenie výšky nájmu 
Porovnávacie domy 

 Bojnice:      750,00 €   Prievidza:         400,00 €   Prievidza:   800,00 €  
 Rozloha          0,95  Rozloha              1,05   Rozloha       0,95 
 Lokalita          1,05  Lokalita              1,10   Lokalita       1,10  
 Vek          0,95  Vek              0,80   Vek       1,00  
 Vybavenia          0,95  Vybavenia              0,80  Vybavenia       1,00  
 Poplatky          1,00   Poplatky              1,00  Poplatky       1,00  
 Návrh prenájmu      833,11 €            541,13 €     765,55 €  

Nájom Kocurany: 713,26  € 
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počas celého roku. Prvý variant bude optimistický, kedy bude bungalov obsadený počas 

celého roka čiže na 100 %. Druhý variant bude očakávaná obsadenosť 90 % a tretí variant 

bude pesimistický s obsadenosťou  80 % počas roka.  
Tabuľka 6 - Úprava výšky ročných prevádzkových príjmov 

Úprava prevádzkových príjmov 
Varianty Optimistická Očakávaná Pesimistická 

Obsadenosť 100 % 90 % 80 % 
Výnos 8 559 € 8 559 € 8 559 € 

Upravený výnos 8 559 € 7 703 € 6 847 € 
Poznámka: Vlastné spracovanie 

 

8.3.4. Peňažné toky 
Stanovenie peňažných tokov bude možné na základe vyššie stanovených hodnôt 

prevádzkových príjmov, výdajov a investičných nákladov. Pri stanovení peňažných 

tokov sa bude začínať od nultého roku. V tento rok bude prebiehať predinvestičná 

a prípravná fáza projektu. Tu bude vyriešená projektová dokumentácia a všetky potrebné 

povolenia pre začatie výstavby. Jedná sa o celý rok 2020, v ktorom bolo celkovo 

zainvestovaných 166 100 €. V tomto prípade sú to celkové investičné náklady. Následne 

bude prebiehať modelovanie finančných tokov počas 30-ročného hodnoteného obdobia 

prevádzkovej fázy. A to od roku 2021 až po rok 2050, ktorý bude posledným rokom 

hodnoteného obdobia. V týchto rokoch sa bude počítať s prevádzkovými nákladmi, 

prevádzkovými príjmami, odpismi a opravami, ktoré boli stanovené vyššie. 

Pre stanovenie peňažných tokov je ešte nutné stanoviť odpisy. Vzhľadom na to, 

že sa jedná o výstavbu na území Slovenskej republiky, majetok sa bude odpisovať podľa 

príslušných slovenských pravidiel. V tomto prípade sa jedná o dlhodobý hmotný majetok, 

ktorý je zaradený do 6 odpisovej skupiny. V tejto skupine sa majetok bude odpisovať 

počas 40 rokov a podľa odpisových pravidiel je možné tento majetok odpísať jedine 

rovnomerným odpisom a ten bol stanovený na 3 210,00 € ročne. 

Na konci hodnoteného obdobia je nutné ešte k čistej súčasnej hodnote pripočítať 

zostatkovú hodnotu projektu. Ako už bolo spomenuté v metodike výpočtu, zostatková 

hodnota je posledným kladným finančným tokom projektu. Táto hodnota sa dá vypočítať 

dvoma spôsobmi. Prvý spôsob na jej vypočítanie využíva odpisy. Keďže celkové 

hodnotené obdobie projektu je 30 rokov ale dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje až 40 
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rokov v prvom spôsobe tvorí zostatkovú hodnotu suma odpisov za zvyšné obdobie. 

V danom prípade sa jedná o rovnomerné odpisovanie a teda rovnaký odpis každý rok. Pri 

prvom spôsobe sa teda táto hodnota vypočíta ako zvyšné obdobie krát odpis. Takže pre 

tento prípad je zvyšné obdobie 10 rokov a odpis je 3 210,00 € ročne, čo po vynásobení 

dá zostatkovú hodnotu 32 100,00 €. Druhý spôsob využíva na výpočet zostatkovej 

hodnoty nie len hodnotené obdobie ale aj samotné nediskontované náklady stavby. Za 

tieto náklady sa považujú nediskontované peňažné toky. Pre výpočet tejto zostatkovej 

hodnoty sa využíva vzorec, 

 X" =
|Z[ − (\ − ]∗ + 1)|

Z[
× A,_>&:K`,a`GH,é (8.1.) 

kde 

SV... zostatková hodnota [Kč], 

WL... doba životnosti projektu [rok],  

Y... posledný rok hodnoteného obdobia,  

y*... prvý rok prevádzky stavby, 

c nediskontované ... – nediskontované náklady stavby [Kč]. 

 

Potom na základe vzorca sa môže určiť zostatkova hodnota projektu, ktorá vyšla 

na 41 525,00 €. Do výpočtu vstupujú údaje uvedené v tabuľke nižšie. 
Tabuľka 7 - Stanovenie zostatkovej hodnoty projektu 

Zostatková hodnota 
Doba životnosti projektu           40,00  €  
Posledný rok hodnoteného obdobia      2 050,00  €  
Prvý rok prevádzky stavby      2 021,00  €  
Náklady stavby nediskontované  166 100,00  €  
Zostatková hodnota    41 525,00  €  

Poznámka: Vlastné spracovanie 

Na základe dvoch rôznych prístupov je vidieť, že aj zostatková hodnota vychádza 

inak. Prvým prístupom a teda na základe odpisov vyšla táto hodnota 32 100,00 € 

a druhým prístupom na základe vyššie uvedeného vzorca 41 525,00 € čo je rozdiel 

9 425,00 €. Pre ďalšie výpočty bude použitá vyššia zostatková hodnota. 

 Pre výpočet peňažných tokov bolo najprv nutné zostaviť výkaz zisku a strát. 

V tomto výkaze sa počítalo s výnosmi, nákladmi, odpismi a opravami. Vo výkaze ziskov 

a strát sa od jednotlivých výnosov odpočítajú náklady a následne môže byť z týchto 
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hodnôt stanovený výsledok hospodárenia pred zdanením, potom daň a nakoniec výsledok 

hospodárenia po zdanení. Keďže sa jedná o projekt v Slovenskej republike, základná daň 

z príjmu právnických osôb bola stanovená na 21 % podľa platných predpisov. Nižšie 

uvedené výpočty sú stanovené pre očakávanú obsadenosť bungalova.  
Tabuľka 8 - Výkaz zisku a strát 

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Výnosy 7 703 7 703 7 703 7 703 7 703 7 703 7 703 7 703 
Náklady 856 856 856 856 856 856 856 856 
Odpisy 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210 
Opravy 642 642 642 642 642 642 642 642 
VH pred zd. 2 995 2 995 2 995 2 995 2 995 2 995 2 995 2 995 
Daň 629 629 629 629 629 629 629 629 
VH po zd. 2 366 2 366 2 366 2 366 2 366 2 366 2 366 2 366 

 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 
 7 703 7 703 7 703 7 703 7 703 7 703 7 703 7 703 
 856 856 856 856 856 856 856 856 
 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210 
 642 642 642 642 642 642 642 642 
 2 995 2 995 2 995 2 995 2 995 2 995 2 995 2 995 
 629 629 629 629 629 629 629 629 
 2 366 2 366 2 366 2 366 2 366 2 366 2 366 2 366 
 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 
 7 703 7 703 7 703 7 703 7 703 7 703 7 703 7 703 
 856 856 856 856 856 856 856 856 
 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210 
 642 642 642 642 642 642 642 642 
 2 995 2 995 2 995 2 995 2 995 2 995 2 995 2 995 
 629 629 629 629 629 629 629 629 
 2 366 2 366 2 366 2 366 2 366 2 366 2 366 2 366 
 2045 2046 2047 2048 2049 2050 

 7 703 7 703 7 703 7 703 7 703 7 703 
 856 856 856 856 856 856 
 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210 
 642 642 642 642 642 642 
 2 995 2 995 2 995 2 995 2 995 2 995 
 629 629 629 629 629 629 
 2 366 2 366 2 366 2 366 2 366 2 366 

Poznámka: Vlastné spracovanie 
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Tabuľka 9 - Stanovenie finančných tokov 

Poznámka: Vlastné spracovanie 

Rok 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
VHpo zd. 0 2 366 2 366 2 366 2 366 2 366 2 366 
IN -166 100 0 0 0 0 0 0 
Odpisy 0 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210 
CF -166 100 5 576 5 576 5 576 5 576 5 576 5 576 
DS 1,0000 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209 0,5645 
dCF -166 100 5 069 4 608 4 189 3 809 3 462 3 148 
dCFkum. -166 100 -161 031 -156 423 -152 233 -148 425 -144 962 -141 815 

 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
 2 366 2 366 2 366 2 366 2 366 2 366 2 366 
 0 0 0 0 0 0 0 
 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210 
 5 576 5 576 5 576 5 576 5 576 5 576 5 576 
 0,5132 0,4665 0,4241 0,3855 0,3505 0,3186 0,2897 
 2 861 2 601 2 365 2 150 1 954 1 777 1 615 
 -138 953 -136 352 -133 987 -131 838 -129 883 -128 107 -126 491 

 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 
 2 366 2 366 2 366 2 366 2 366 2 366 2 366 
 0 0 0 0 0 0 0 
 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210 
 5 576 5 576 5 576 5 576 5 576 5 576 5 576 
 0,2633 0,2394 0,2176 0,1978 0,1799 0,1635 0,1486 
 1 468 1 335 1 214 1 103 1 003 912 829 
 -125 023 -123 688 -122 475 -121 371 -120 369 -119 457 -118 628 

 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 
 2 366 2 366 2 366 2 366 2 366 2 366 2 366 
 0 0 0 0 0 0 0 
 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210 3 210 
 5 576 5 576 5 576 5 576 5 576 5 576 5 576 
 0,1351 0,1228 0,1117 0,1015 0,0923 0,0839 0,0763 
 753 685 623 566 515 468 425 
 -117 874 -117 189 -116 567 -116 001 -115 486 -115 018 -114 593 

 2048 2049 2050     
 2 366 2 366 2 366     
 0 0 0     
 3 210 3 210 3 210     
 5 576 5 576 5 576     
 0,0693 0,0630 0,0573     
 387 352 320     
 -114 206 -113 855 -113 535     
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Po stanovení výkazu ziskov a strát prichádza na rad stanovenie samotných 

finančných tokov v jednotlivých rokoch prevádzkového obdobia. Peňažné toky budú pri 

výpočte diskontované, aby bolo možné určiť súčasnú hodnotu peňazí. Diskontná sadzba 

zohľadňuje minimálnu, požadovanú mieru návratnosti. Pre tento projekt bola stanovená 

na 10 %, čo odpovedá developerským projektom. Výpočet je uvedený v tabuľke vyššie. 

Pri stanovení NPV je potrebné brať do úvahy aj nultý rok a čiže investičné náklady 

v predinvestičnej fáze. V tabuľke vyššie je vidieť stanovenie jednak peňažných tokov 

projektu, ale aj spomínané diskontované peňažné toky a diskontované peňažné toky 

kumulované. Tieto dve hodnoty sú potrebné pre ďalší výpočet ukazovateľov ekonomickej 

efektívnosti. 

 

8.3.5. Ukazovatele ekonomickej efektívnosti 

Ukazovatele ekonomickej efektívnosti budú stanovené na základe výpočtov 

v predchádzajúcich kapitolách. Na základe výsledkov sa bude rozhodovať či daný projekt 

realizovať alebo nie. Táto kapitola sa bude venovať stanoveniu hodnôt vyššie 

spomínaných ukazovateľov, ktorými sú Doba návratnosti, Čistá súčasná hodnota (NPV), 

Vnútorné výnosové percento (IRR).  

 

Doba návratnosti 
 Doba návratnosti je obdobie, za ktoré sa investorovi vrátia prostriedky vložené do 

projektu. V tomto prípade sa jedná o stanovenie doby návratnosti na základe 

kumulovaných diskontovaných peňažných tokov. Jedná sa o bod, kedy sa kumulované 

diskontované peňažné toky rovnajú nule, alebo nadobudnú kladnú hodnotu. Z vyššie 

uvedených tabuliek vyplýva, že počas hodnoteného obdobia kumulované diskontované 

peňažné toky nedosiahnu kladnú hodnotu. To znamená, že v priebehu hodnoteného 

obdobia sa investorovi nevrátia investované prostriedky. 

 

Čistá súčasná hodnota (NPV) 

Pri výpočte NPV sa berú do úvahy všetky kumulované, diskontované finančné 

toky teda dCF kumulované. Pri hodnotení projektu na základe NPV je dôležité, aby sa 

dCF kumulované dostali na nulu alebo kladnú hodnotu. Čo by znamenalo, že projekt je 

ziskový. V prípade, že NPV je počas celého hodnoteného obdobia záporná, je to pre 
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investora znak, že takto nastavený projekt neprinesie požadovaný zisk. V tomto prípade 

je potrebné ďalšie hodnotenie, napríklad stanovenie vnútorného výnosového percenta, 

aby sa zistil možný zisk z projektu a tak bolo možné rozhodnúť, či do projektu investovať 

aj napriek nižšiemu zisku, ktorý môže byť pre investora tiež zaujímavý. V tabuľke nižšie 

sú zobrazené hodnoty NPV pri rôznych variantoch. 
Tabuľka 10 - Hodnota NPV 

Variant NPV 
Optimistická -107 161 € 
Očakávaná -113 535 € 
Pesimistická -119 909 € 

Poznámka: Vlastné spracovanie 

Z tabuľky vyššie teda vyplýva, že takto nastavený projekt neprinesie investorovi 

požadovaný výnos v žiadnej zo stanovených variant. Preto bude stanovené vnútorné 

výnosové percento aby bolo zreteľné aký výnos sa môže od investície očakávať. 

V ďalšej možnosti bude k NPV pripočítaná aj zostatková hodnota projektu ako 

posledný kladný finančný tok projektu. Tým sa dosiahnu pozitívnejšie hodnoty NPV. 

Jedná sa o to že aj po skončení hodnoteného obdobia sa môže rodinný dom predať a tak 

na ňom zarobiť. 
Tabuľka 11 - Hodnoty upraveného NPV 

Variant NPV upr. 
Optimistická -65 636 € 
Očakávaná -72 010 € 
Pesimistická -78 384 € 

Poznámka: Vlastné spracovanie 

Ako je vidieť v tabuľke vyššie ani pričítanie zostatkovej hodnoty nedosiahlo 

požadovaného stavu, čiže kladného NPV. Všetky varianty NPV aj naďalej ostali záporné. 

 

Vnútorné výnosové percento (IRR) 

Ako už bolo spomínané vyššie v tejto práci tento ukazovateľ lepšie ozrejmuje aký 

výnos môže investor od projektu očakávať. Vpočíta sa na základe stanovených hodnôt 

kumulovaných, diskontovaných finančných tokov a úrokovej sadzby pre kladné 

a záporné NPV. Vypočítané hodnoty IRR sú zobrazené v tabuľke nižšie. 
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Tabuľka 12 - Hodnoty IRR 

Variant IRR 
Optimistická 0,806 % 
Očakávaná 0,047 % 
Pesimistická -0,730 % 

Poznámka: Vlastné spracovanie 

Ako ukazuje tabuľka vyššie pri pesimistickej variante je IRR záporné, takže 

projekt je nerentabilný. Pri optimistickej a očakávanej variante je IRR kladné, takže 

projekt je rentabilný avšak s veľmi nízkym očakávaným výnosom. 
Tabuľka 13 - Hodnoty upraveného IRR 

Variant IRR upr. 
Optimistická 4,369 % 
Očakávaná 3,687 % 
Pesimistická 2,986 % 

Poznámka: Vlastné spracovanie 

Tabuľa vyššie ukazuje, že vďaka zostatkovej hodnote, ktorá bola pripočítaná 

k NPV vychádzajú všetky varianty IRR kladné, čiže sú rentabilné. Avšak očakávaný 

výnos z projektu je stále nižší ako požadovaný výnos investora. Preto bude na zvážení 

investora, či bude daný výnos dostatočný, alebo sa projekt nebude realizovať. 

 

8.4. Hodnotenie rizík 
V tejto kapitole je veľmi dôležité správne odhalenie rizík a priradenie im ich 

významnosti. Včasné odhalenie rizika je pri všetkých projektoch zásadné. Je to z toho 

dôvodu, že čím skôr sa riziko odhalí, tým skôr sa dá naň zareagovať a tak zmenšiť jeho 

dopady, alebo ho úplne eliminovať. Pre čo najlepšie odhalenie je potrebné používať 

overené analýzy. Preto, ako bolo uvedené už v metodike, táto práca sa bude opierať 

o Rezortní metodiku pro hodnocení ekonomické efektívnosti projektů dopravních staveb. 

Ktorá bude upravená pre hodnotenie daného projektu. Nezáleží, v ktorej fáze je projekt, 

pretože určité riziká sa objavujú počas celej životnosti projektu. Preto je veľmi dôležité 

riziká vyhľadávať permanentne, aby sa dalo zareagovať včas. 

Podľa vyššie uvedenej rezortnej metodiky je prvým krokom hodnotenie a analýzy 

zostavenie tabuľky pre pravdepodobnostné rozdelenie výskytu rizika. 
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Tabuľka 14 - Pravdepodobnosť výskytu rizika33 

Pravdepodobnosť výskytu rizika (P) 
Klasifikácia Slovný popis Percentuálne vyjadrenie 
A Veľmi nepravdepodobné 0-9 % 
B Nepravdepodobné 10-32 % 
C Neutrálne 33-65 % 
D Pravdepodobné  66-89 % 
E Veľmi pravdepodobné 90-100 % 

Poznámka: Vlastné spracovanie 

Po priradení pravdepodobnosti výskytu rizika je potrebné stanoviť ako významne 

môže jednotlivé riziko ovplyvniť vývoj celého projektu. Tieto dôsledky sú určené na 

základe tabuľky závažnosti dôsledkov rizika. Bližšie rozdelenie je v tabuľke nižšie. 
Tabuľka 15 - Závažnosť dôsledkov rizika34 

Závažnosť dôsledkov rizika (Z) 
kategória názov slovný popis 

I Nepoznateľný žiadny významný vplyv na očakávané spoločenské 
prínosy projektu 

II Mierny nie sú ovplyvnené dlhodobé prínosy projektu, ale 
nápravné opatrenia sú nutné 

III Stredný 

strata očakávaných spoločenských prínosov projektu, 
väčšinou finančné škody aj v strednodobom aj v 
dlhodobom horizonte, nápravné opatrenia môžu vyriešiť 
problém 

IV Kritický 

veľká strata očakávaných spoločenských prínosov 
projektu, výskyt nežiadúcich účinkov spôsobuje stratu 
primárnej funkčnosti projektu. Nápravné opatrenia, aj 
keď realizované vo veľkom rozsahu, nie sú dostatočné k 
tomu, aby sa predišlo významným škodám 

V Katastrofický významná až úplná strata funkčnosti projektu, ciele 
projektu nerealizovateľné ani v dlhodobom horizonte 
Poznámka: Vlastné spracovanie 

Pre špecifikáciu rizika je potrebné na základe predchádzajúcich dvoch tabuliek 

stanoviť maticu miery rizika ktorá na základe pravdepodobnosti a dôsledkov rizika 

 
33 KOLEKTIV AUTORŮ. Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektívnosti projektů dopravních 

staveb. Praha: Státní fond dopravní infrastruktury, 2018, ISBN: 978-80-907177-6-3. s.85. 
34 KOLEKTIV AUTORŮ. Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektívnosti projektů dopravních 

staveb. Praha: Státní fond dopravní infrastruktury, 2018, ISBN: 978-80-907177-6-3. s.85. 
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pomôže určiť, ktoré riziká sú pre projekt najkritickejšie a naopak, na ktoré stačí iba 

upozorniť aby sa vedelo, že daná skutočnosť môže nastať.  
Tabuľka 16 - Matica miery rizika35 

Matica miery rizika 

Pravdepodobnosť 
Závažnosť 

I II III IV V 
A Nízke Nízke Nízke Nízke Stredné 
B Nízke Nízke Stredné Stredné Vysoké 
C Nízke Stredné Stredné Vysoké Vysoké 
D Nízke Stredné Vysoké Veľmi vysoké Veľmi vysoké 
E Stredné Vysoké Veľmi vysoké Veľmi vysoké Veľmi vysoké 

Poznámka: Vlastné spracovanie 

V nasledujúcej časti bude zostavený register rizík kde budú vypísané jednotlivé 

riziká aj s popisom, bude im priradená pravdepodobnosť výskytu a závažnosť dôsledkov 

a vďaka matici miery rizika budú určené najkritickejšie riziká, pre ktoré bude následne 

spracovaná ďalšia analýza.  

 
35 KOLEKTIV AUTORŮ. Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektívnosti projektů dopravních 

staveb. Praha: Státní fond dopravní infrastruktury, 2018, ISBN: 978-80-907177-6-3. s.85. 



 

 

Tabuľka 17 - Register rizík 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Register rizík 

č. Riziko Príčina Obdobie  P  Z R 

1 Projektová dokumentácia Zlá alebo neúplná PD Krátkodobé 50% Mierny Stredné 

2 Územný plán Zmena v územnom plánovaní  Dlhodobé 5% Katastrofický Stredné 

3 Stavebné povolenie Neudelenie povolenia  Krátkodobé 8% Katastrofický Stredné 

4 Materiál Použitie zlého materiálu Strednodobé 15% Stredný Stredné 

5 Podložie Zlý geologický prieskum Krátkodobé 25% Stredný Stredné 

6 Nedodržanie harmonogramu Problémy na stavbe Strednodobé 80% Mierny Stredné 

7 Pracovníci Neodbornosť, neprofesionalita Dlhodobé 80% Mierny Stredné 

8 Investičné náklady Problémy s PD, iné zariadenie stavby Strednodobé 75% Kritický 
Veľmi 
vysoké 

9 Prevádzkové príjmy 
Väčšia konkurencia, viac domov na výber za nižší 
nájom Dlhodobé 50% Kritický Vysoké 

10 Náklady na údržbu 
Použitie zlého materiálu, zlé zaobchádzanie so 
stavbou Dlhodobé 70% Mierny Stredné 

11 Prevádzkové náklady Zdraženie služieb, vyššie dane, zvýšenie energií Dlhodobé 60% Kritický Vysoké 

12 Zosuv pôdy Zlý geologický prieskum, pretrvávajúce dažde Strednodobé 1% Katastrofický Stredné 



 

Vzhľadom na zoradenie rizík a ich jednotlivý význam sa bude práca ďalej 

zaoberať len tými, ktoré majú mieru rizika na úrovni vysoké a veľmi vysoké. Jedná sa 

o riziká spojené s navýšením investičných nákladov, ktoré ako jediné mali mieru rizika 

na úrovni veľmi vysoké. Následne riziká spojené s prevádzkovými príjmami a s 

prevádzkovými nákladmi. 

 

8.4.1. Analýza citlivosti 
Táto kapitola je určená analýze citlivosti. Na základe vyššie stanovených 

rizikových faktorov, budú tejto analýze podrobené riziká: investičných náklady, 

prevádzkové príjmy, prevádzkové náklady. Analýza citlivosti pomáha lepšie určiť 

kritické premenné a ich odchýlky a to nielen v zápornom smere, ale aj v tom kladnom. 

Pri tejto analýze bude pozorovaná veľkosť zmeny NPV pri zmene zvolených vstupných 

premenných. V hodnotenom prípade sa bude jednať o zmenu vyššie uvedených 

rizikových faktorov o ± 20 %. Za kritickú premennú sa označujú aj tie premenné, u 

ktorých pri zmene o ± 1 % dôjde k zmene NPV o viac ako ± 1 %. Pri tejto analýze sa 

bude pracovať iba s pravdepodobným scenárom vývoja projektu. Tento scenár bude 

následne podrobený optimistickej aj pesimistickej zmene vstupných parametrov, aby sa 

zistilo o koľko sa zmení NPV. 

Tabuľka 18 - Pravdepodobný scenár - zmena o ± 1 % 

Pravdepodobný scenár - zmena o ± 1 % 

Rizikové premenné Očakávaná 
hodnota NPV očakávané Vplyv na NPV 

Optimistický Pesimistický 
Investičné náklady 166 100,00 € 

- 113 535,06 € 
1,46% -1,46% 

Prevádzkové príjmy 231 096,62 € 0,51% -0,51% 
Prevádzkové náklady 25 686,66 € 0,06% -0,06% 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

V tabuľke vyššie je vidieť čo sa stane pri zmene očakávanej hodnoty rizikových 

premenných o ± 1 %. Pri tejto zmene sa najviac zmení NPV pri investičných nákladoch, 

kde dôjde k zmene o ± 1,46 %. Ostatné rizikové premenné sa zmenia pod ± 1 %. Z toho 

vyplýva, že jedine zmena investičných nákladov sa dá označiť za kritickú premennú 

projektu. Vplyv na NPV bol stanovený na základe vzťahu, 

 1 − #$%&'()*+*,)*-.é	((2,*+*,)*-.é)$%&'č5.á758é
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Kde do zlomku za NPVoptimistické (pesimistické) sa dosadí vypočítaná hodnotu NPV pre 

optimistickú, respektíve pesimistickú zmenu. Za NPVočakávané  sa dosadí pôvodná hodnotu 

NPV pred zmenou. Vzhľadom na to, že pri optimistickej zmene sa očakáva nárast NPV, 

malo by znamienko vyjsť tiež kladné. Avšak pri pesimistickej zmene sa počíta s tým, že 

NPV klesne a tak by malo aj znamienko pri tejto hodnote vyjsť záporné. 

Tabuľka 19 - Pravdepodobný scenár – zmena ± 20 % 

Pravdepodobný scenár - zmena o ± 20 % 

Rizikové premenné 
Očakávaná 

hodnota 
premenných 

NPV 
očakávané 

Vplyv na NPV 

Optimistický Pesimistický 

Investičné náklady 166 100,00 € 

-113 535,06 € 

29,26% -29,26% 

Prevádzkové príjmy 231 096,62 € 10,11% -10,11% 

Prevádzkové náklady 25 686,66 € 1,12% -1,12% 

Optimistická zmena 

Rizikové premenné Zmena 
Zmenená 
hodnota 

premenných 
NPV po zmene 

Investičné náklady -20% 132 880,00 € -80 315,06 € 

Prevádzkové príjmy 20% 277 315,94 € -102 061,48 € 

Prevádzkové náklady -20% 20 549,33 € -112 259,76 € 

Pesimistická zmena 

Rizikové premenné Zmena 
Zmenená 
hodnota 

premenných 
NPV po zmene 

Investičné náklady 20% 199 320,00 € -146 755,06 € 

Prevádzkové príjmy -20% 184 877,29 € -125 008,65 € 

Prevádzkové náklady 20% 30 823,99 € -114 810,37 € 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 V tabuľke vyššie je možné vidieť postup výpočtu. Vo vrchnej časti tabuľky je 

znázornené o koľko sa zmení NPV po zmene očakávanej hodnoty premenných. Ako 

tvrdil predpoklad na základe zmeny o ± 1 % najviac ovplyvní NPV zmena investičných 

nákladov. V hodnotenom prípade pri zmene o ± 20 % dôjde k zmene NPV o ± 29,2 %. 

Následne projekt ovplyvní zmena investičných príjmov, kde pri zmene o ± 20 % dôjde 

k zmene NPV o ± 10,1 %. Pri poslednej možnosti a to pri zmene prevádzkových nákladov 

dochádza k najmenšej zmene. V tomto prípade pri zmene o ± 20 % dôjde k zmene NPV 

len o ± 1,12 %.  



 

 V strednej časti tabuľky je zobrazená optimistická zmena rizikových premenných 

vzhľadom na ich charakter. Vzhľadom na charakter premenných došlo pri investičných 

nákladoch v optimistickej variante k ich zníženiu o 20 %, pri prevádzkových príjmoch 

došlo k ich navýšeniu o 20 % a pri prevádzkových nákladoch došlo opäť k ich zníženiu 

o 20 %. V ďalšom kroku bola vyčíslená táto zmena, čo je vidieť v stĺpci „Zmenená 

hodnota premenných“ a následne bola vyčíslená zmena NPV, ktorá je v stĺpci „NPV po 

zmene.“  

 Posledná časť tabuľky je venované pesimistickej zmene rizikových premenných. 

V tejto časti bude opačné znamienko pri percentuálnej zmene oproti optimistickej zmene. 

Teda investičné náklady narastú o 20 %. Prevádzkové príjmy klesnú o -20 % 

a prevádzkové náklady opäť narastú rovnako ako investičné náklady o 20 %. Ďalej je 

postup výpočtu rovnaký ako pri optimistickom variante. 

 Na záver vzhľadom na to, že boli menené aj parametre, ktoré vstupujú do výpočtu 

zostatkovej ceny, je nutné vypočítať aj zostatkovú hodnotu projektu po zmene. Táto 

hodnota sa menila pri zmene investičných nákladov projektu. Preto na základe vzorca 

8.1. pre výpočet zostatkovej hodnoty bola táto hodnota stanovená pre optimistickú 

variantu na 33 220,00 € a pre pesimistickú variantu, kedy investičné náklady výrazne 

vzrastú, na 49 830,00 €. 

 

8.4.2. Prepínacie hodnoty 

Ako už bolo spomenuté v metodike, pri tejto hodnote sa jedná o stanovenie 

percentuálnej zmeny kritickej premennej, ktorá je potrebná na to aby NPV bolo rovné 

nule. A teda na to, aby sa projekt dostal zo straty do zisku alebo opačne. Pri výpočte sa 

vstupné hodnoty premenných ani diskontná sadzba nemenia, mení sa iba hodnotená 

premenná.  Na základe analýzy citlivosti projektu vyšlo, že iba investičné náklady sú pre 

projekt kritickou premennou. Preto bude prepínacia hodnota najskôr stanovená pre túto 

premennú. Avšak v prípade potreby bude stanovená aj ďalšia prepínacia hodnota pre 

v poradí druhú kritickú premennú a teda pre prevádzkové príjmy.  

Výpočet tejto hodnoty je zobrazený v tabuľke nižšie. V tabuľke je vidieť, že na to 

aby sa projekt a jeho hodnota dostala do plusovej hodnoty, je potrebné investičné náklady 

znížiť o 68,50 %, čo predstavuje celkové investičné náklady na úrovni 52 321,50 €. Táto 

zmena pri cene 128 400,00 € za postavenie domu je značne nereálna. 



 

Tabuľka 20 - Stanovenie prepínacej hodnoty pre investičné náklady 

Riziková 
premenná 

Predpokladaná 
hodnota 

premenných 
NPV 

očakávané 
Zmena 

premennej 
Zmenené 
hodnota 

premennej 
Zmenené 

NPV 

Investičné 
náklady    166 100,00 €  -113 535,06 €  -68,50% 52 321,50 €  243,44 €  

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Vzhľadom na to, že vyššie uvedená možnosť je nereálna je vhodné určiť 

prepínaciu hodnotu aj pre rizikovú premennú druhú v poradí. V danom prípade sa jedná 

o stanovenie prepínacej hodnoty pre prevádzkové príjmy. Vzhľadom na to, že pri zmene 

prevádzkových príjmov o ± 20 % dôjde k zmene NPV len o ± 10,11 %, dá sa 

predpokladať, že na získanie kladnej hodnoty projektu a NPV bude prepínacia hodnota 

oveľa vyššia. 

Tabuľka 21 - Stanovenie prepínacej hodnoty pre prevádzkové príjmy 

Riziková 
premenná 

Predpokladaná 
hodnota 

premenných 
NPV 

očakávané 
Zmena 

premennej 
Zmenené 
hodnota 

premennej 
Zmenené 

NPV 

Prevádzkové 
príjmy 

   231 096,62 €  -113 535,06 €  298% 688 667,92 €    53,39 €  

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Na základe tabuľky je možné vidieť, že na dosiahnutie kladnej hodnoty projektu 

a NPV bude za potreby zvýšiť prevádzkové príjmy o 298 %, čo je takmer trojnásobok 

súčasných príjmov. V praxi to znamená, že súčasný zisk by sa musel takmer strojnásobiť 

a to môžeme dosiahnuť jedine zdvihnutím nájmu.  

 

8.5. Riadenie rizík súkromného stavebného projektu 
 Na základe predchádzajúcich kapitol je možné určiť, ktoré riziká sú pre projekt 

kritické a ktoré zasa stačí iba pomenovať a vedieť o nich, že niečo také môže nastať. Pri 

každom projekte by mala spoločnosť dbať na to, aby riziká vyhľadávala včas 

a pravidelne, aby tak predišla väčším škodám. 

 Ako vyplýva z analýzy citlivosti, kritickou premennou pre daný projekt sú 

investičné náklady. Tak ako na každé riziko, aj na investičné náklady je možné vnímať 

z dvoch pohľadov. Jedným je, že keď sa tieto náklady výrazne navýšia, projekt sa môže 

natoľko predražiť, že nebude rentabilný a tak nebude pre investora zaujímavý. V druhom 



 

prípade, pokiaľ sa podarí na investičných nákladoch ušetriť napríklad vďaka výrazným 

zľavám na materiál, alebo lacnému pozemku, môže sa projekt dostať do veľmi 

priaznivých a zaujímavých čísel. Avšak treba sa vyvarovať prvej alternatíve a teda 

navyšovaniu investičných nákladov. Tejto alternatíve sa dá vyhnúť, hlavne vďaka 

precíznej prípravnej fázy, kde sa venuje dostatok času na odhalenie všetkých rizík tak aby 

bolo možné riziká minimalizovať, alebo ich úplne eliminovať. 

 Druhou rizikovou premennou v poradí sú prevádzkové príjmy. Na základe 

analýzy citlivosti sa zistili, že táto premenná nie je aj kritickou premennou. V tomto 

prípade hocijaké zvýšenie prevádzkových príjmov, by znamenalo zvýšenie mesačného 

nájmu za dom. V opačnom prípade, by sa opäť jednalo o znižovanie nájmu. Ako je možbé 

vidieť drobné zníženie, alebo zvýšenie nájmu celkové NPV výrazne neovplyvní. Pri 

tomto riziku treba rozlišovať, či je zvyšovanie alebo znižovanie nájmu nútené alebo 

dobrovoľné. Dobrovoľnú činnosť netreba riešiť, ale horšia je tá nedobrovoľná, kedy je 

investor nútený vykonať túto akciu na základe vývoja trhu alebo konkurencie. Toto riziko 

sa úplne eliminovať nedá, ale je možné ho zmierniť dostatočnou analýzou trhu 

a konkurencie v predinvestičnej fáze. Tiež je možné zabezpečiť nájomcov dopredu, 

napríklad s väčšími firmami, kde sú častokrát vo vedúcich pozíciách zahraniční manažéri. 

 Na základe analýzy citlivosti sú v poradí treťou rizikovou premennou 

prevádzkové náklady. Tieto náklady môžu investorovi narásť hlavne pri zvyšovaní daní 

za nehnuteľnosť, poplatkov za odpad a energie, využívanie upratovacích služieb, alebo 

záhradníka. Zvyšovaniu týchto nákladov sa dá zabrániť napríklad výmenou záhradníka 

za lacnejšieho, alebo najať len brigádnika, výmenou upratovacej firmy a podobne. Pri 

daniach a poplatkoch za odpad sa to však ovplyvniť nedá, keďže tieto dane a poplatky sú 

určované zastupiteľstvom obce. Platby za energie sa dajú znížiť napríklad výmenou 

dodávateľa energií, poprípade zjednotiť dodávateľa plynu a elektriny a tak získať väčšiu 

zľavu.  

Projektová dokumentácia je ďalšou z možných rizík projektu. Toto býva pri 

projektoch časté a hlavne pri verejných súťažiach, kedy si dodávateľ stavby nemôže 

vybrať vlastného projektanta. Pri súkromných projektoch je výhodou, že si investor 

projektanta vyberá sám a tak sa vie tomuto riziku z veľkej časti vyhnúť. Samozrejme 

môže sa stať, že tento projektant nebude najlacnejší, ale kvalitou svojich projektov môže 

investorovi ušetriť nemalé peniaze počas realizácie projektu a pri jeho následnej údržbe. 



 

Pri dlhodobej spolupráci s overeným projektantom môže byť samozrejmosťou aj 

dohodnutie lepšej ceny za spracovanie projektu. 

Územný plán ako riziko pri realizácii projektu by malo byť už vo fáze realizácie 

dávno vyriešené. Toto riziko sa vyskytuje hlavne v prípravnej fáze, kedy sa pripravujú 

všetky podklady. Jedine tu sa dá riziko spojené s územným plánovaním nejako ovplyvniť. 

K tomu môže investorovi dopomôcť hlavne včasná územnoplánovacia informácia 

príslušného obecného úradu, či je navrhovaný zámer výstavby domu v danej lokalite v 

súlade s platným územným plánom obce. 

Súlad s územným plánom a získanie stavebného povolenia sa dá ovplyvniť iba 

v prípravnej fáze. Pokiaľ sú všetky potrebné dokumenty v poriadku, stavebné povolenie 

by nemal byť problém získať. Preto je potrebné dbať na ich kompletizáciu a prikladať 

tomu veľký význam. Dôsledkom nevydania stavebného povolenia by bolo zastavenie 

realizácie projektu, alebo jeho zdržanie a tak vznik strát. 

Riziko spojené s materiálom sa vzťahuje hlavne na jeho kvalitu. Preto je dôležité, 

aby všetok materiál bol špecifikovaný vo výkresoch a príslušných technických 

dokumentoch. Vďaka tomu by sa predišlo používaniu nevhodného materiálu. 

Nedodržanie harmonogramu môže nastať v prípade nedodržania stanovených 

technologických postupov, čomu môže predísť majster, alebo priamo stavbyvedúci na 

stavbe. Tomuto riziku sa dá taktiež zabrániť dostatočnými časovými rezervami 

v harmonograme prác. 

Riziko spojené s nedodržaním harmonogramu prác priamo súvisí s ďalším 

rizikom, ktorým sú pracovníci. Pri pracovníkoch sa jedná hlavne o prácu, ktorú 

vykonávajú nekvalifikovaní robotníci, alebo takzvaná lacná pracovná sila. Preto ako je 

už v tejto práci spomínané vyššie, na obidve riziká dohliadajú priamo na stavbe majster 

a stavbyvedúci. 

Náklady na údržbu sú pri každom stavebnom projekte neoddeliteľnou súčasťou, 

keďže o stavbu sa treba pravidelne starať. V tomto prípade sa preto jedná hlavne 

o nadmernú údržbu spôsobenú nevhodným používaním stavby nájomcami. V tomto 

prípade je dôležité, aby boli v zmluve určené pravidlá, kedy za spôsobené škody 

zodpovedá majiteľ nehnuteľnosti a kedy zase nájomca. Tieto vzťahy je veľmi dobré mať 

určené, aby v prípade, že sa dom poškodí bolo jasné kto zodpovedá za jeho opravu.

 Podložie je jedným z rizík, ktoré je možné ovplyvniť len čiastočne. Je 



 

samozrejmosťou, že pred začatím výstavby sa robia sondy podložia na zistenie, aké sú 

pomery pôdy na mieste, kde bude projekt realizovaný. Nikdy sa však nedá odhaliť všetko, 

do chvíle kedy sa začne kopať. Preto je dôležité stanovenie finančnej rezervy na tieto 

prípady, alebo niekedy je tomu možné predísť zhotovením a vyhodnotením väčšieho 

počtu sond v danej lokalite na väčšom rozsahu územia. 

Zosuv pôdy je asi jedným z najvážnejších rizík, ktoré sa dá len málo ovplyvniť, 

hlavne pri dlhodobo nepriaznivom počasí. Zosuv pôdy môže mať, hlavne v období 

výstavby kedy môže byť výkop slabo chránený, katastrofické následky na priebeh 

výstavby. Je to z toho dôvodu, že hlavne pri väčších zosuvoch môže dôjsť k výraznému 

poškodeniu stavby, hlavne základov, alebo priam až k jej zrúteniu. Tomuto riziku sa dá 

predísť postavením oporných stien, odvodnením základových rýh, alebo dôkladným 

geologickým prieskumom. Pomôcť tak isto ako aj pri predchádzajúcom riziku môžu 

susedia alebo obecný úrad, ktorí majú informácie o zosuvoch pôdy v okolí alebo v danej 

oblasti. Na toto riziko by mal myslieť aj projektant pri osadzovaní domu do terénu kedy 

pracuje s údajmi o geologickom podloží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. ZÁVER 
Cieľom diplomovej práce bolo vymedzenie základných pojmov danej 

problematiky a posúdenie súkromného stavebného projektu na ekonomickú efektívnosť 

a následne stanovenie rizík spojených s realizáciou projektu. Vymedzenie základných 

pojmov bolo súčasťou teoretickej časti práce. Hodnoteniu ekonomickej efektívnosti 

a rizík projektu, sa venovala prípadová štúdia a teda praktická časť práce. 

V teoretickej časti bola rozobratá základná terminológia spojená s investovaním 

ako takým, ale aj priamo so stavebnými investíciami. Ďalej tu boli objasnené základné 

ukazovatele ekonomickej efektívnosti a manažment rizika. V manažmente rizika je 

detailnejšie popísané ako riziko odhaliť, stanoviť jeho veľkosť, ohodnotiť ho 

a v neposlednom rade je tu popísané ako s daným rizikom zaobchádzať. Dôležité je riziko 

úplne eliminovať, alebo aspoň zmierniť jeho následky. V závere teoretickej časti je 

vypracovaná metodika pre spracovanie praktickej časti.  

Začiatok praktickej časti je venovaný všeobecnému popisu prostredia, kde by 

mala prebiehať výstavba daného projektu. Následne je tu bližšie špecifikovaný hodnotený 

rodinný dom. Vďaka použitým materiálom dom získal energetickú náročnosť triedy A0. 

Po tejto všeobecnej časti nasleduje spracovanie ekonomickej efektívnosti projektu. Na jej 

stanovenie bolo potrebné stanoviť všetky príjmy a náklady spojené s výstavbou 

a následnou prevádzkou rodinného domu.  

Ako prvé boli stanovené investičné náklady, ktorých celková výška sa vyšplhala 

na 166 100 €. Táto hodnota pozostáva z vybavenia domu vo výške 16 710 €, poplatkom 

za zhotovenie projektovej dokumentácie vo výške 990 €, ceny za pozemok vo výške 

20 000 € a zo samotnej výstavby rodinného domu v hodnote 128 400 €. Vzhľadom na to, 

že pozemok je vo vlastníctve investora, bola táto cena odhadnutá odborným odhadom.

 Ďalším krokom bolo stanovenie nákladov, ktoré sa delia na dve časti a to na fixné 

a variabilné. Variabilné náklady sú vo výške 1 359,84 € ročne a pozostávajú z poplatkov 

za energie. Tieto náklady nebudú zahrnuté v nájme, z dôvodu ich premenlivosti, ale budú 

nájomcovi vyúčtované na základe faktúr od jednotlivých poskytovateľov energií. Fixné 

náklady boli stanovené vo výške 856,22 € ročne. Tieto náklady tvoria z veľkej časti 

poplatky za služby ako je upratovanie, záhradník, poplatky za internet, satelit 

a v neposlednom rade poplatky za odvoz odpadu a daň z nehnuteľnosti. Vzhľadom na to, 

že sa jedná o rodinný dom, je nutné dbať aj na jeho údržbu a tak boli stanovené náklady 



 

na ročnú údržbu vo výške 642 € s tým, že úmyselné poškodenie majetku nájomcom bude 

uhradené z jeho vlastných zdrojov.  

Po stanovení prevádzkových nákladov bolo nutné stanoviť aj prevádzkové príjmy, 

ktoré pozostávajú výlučne z prenájmu rodinného domu. Výška nájmu bola stanovená na 

základe inzerátov nájdených na internetových stránkach www.nehnutelnosti.sk, ktoré sa 

zaoberajú predajom a prenájmom bytov a domov. Výška mesačného nájmu bola 

stanovená na 713,26 €, čiže po zaokrúhlení na 713 € mesačne. Ročne teda príjmy 

z prenájmu činia 8 559 €. V ďalšom kroku boli stanovené tri rôzne varianty pre 

hodnotenie efektívnosti projektu. Rozdiel medzi jednotlivými variantami je v obsadenosti 

domu počas roku. Kde pri pesimistickej variante bude dom obsadený len na 80 % roka, 

čo činí ročný zisk na 6 847 €. Pri optimistickej variante bude dom obsadený na 100 % 

roka a tak príjmy budú 8 559 €. Posledným variantom je očakávaný variant, kde bude 

dom obsadený 90 % roka a tak budú príjmy z prenájmu v hodnote 7 703 € ročne. 

Po stanovení nákladov a príjmov bolo nutné stanoviť finančné toky a zostatkovú 

hodnotu projektu. Zostatková hodnota projektu bola vyčíslená na 41 525 €. Na zostavenie 

finančných tokov bolo potrebné najprv zostaviť výkaz zisku a strát, z ktorého vyšiel 

výsledok hospodárenia pre jednotlivé roky. Z nich sa následne vychádzalo pri stanovení 

peňažných tokov a diskontovaných peňažných tokov. Pre diskontované peňažné toky 

bola stanovená diskontná sadzba na úrovni 10 %, čo zodpovedá developerskému 

projektu. Následne boli stanovené diskontované peňažné toky, ktoré zohľadňovali 

požadovanú mieru výnosnosti stanovenú investorom. Z týchto finančných tokov boli 

vytvorené diskontované peňažné toky kumulované, ktoré odrážajú to, ako sa investorovi 

vracia investícia počas hodnoteného obdobia, ktoré bolo stanovené na 30 rokov.  

Po stanovení finančných tokov prichádza na rad stanovenie ukazovateľov 

ekonomickej efektívnosti projektu. Prvým bola doba návratnosti a tým, že diskontované 

finančné toky kumulované boli počas celého hodnoteného obdobia v mínuse, že ukazuje 

na to, že doba návratnosti je až za týmto obdobím.  

Ďalším ukazovateľom je čistá súčasná hodnota projektu (NPV). Táto hodnota 

vychádza z hodnoteného obdobia a bola stanovená vo výške -113 535 € pre očakávanú 

variantu. Toto číslo hovorí, že za 30 rokov sa z celkovej investície 166 100 € ešte 

nevrátilo 113 535 €, čiže väčšina vložených financií. Táto vysoká hodnota je spôsobená 

aj požadovanou výškou ročného zisku investorom čiže 10 % ročne, čo je výška diskontnej 



 

sadzby. Pre korektné vyjadrenie NPV je potrebné aj pričítanie zostatkovej hodnoty 

projektu. Po tejto korekcii potom vyjde NPV pre očakávanú variantu vo výške -72 010 €. 

Vo výpočtoch praktickej časti sú znázornené hodnoty pre optimistickú a pesimistickú 

variantu. Ale výsledkom je, že aj po zohľadnení zostatkovej hodnoty ostáva NPV 

záporné.  

Ďalším dôležitým ukazovateľom je vnútorné výnosové percento (IRR), ktoré 

ukazuje aký zisk je možné od projektu očakávať, aby sa za hodnotené obdobie vrátili 

investované prostriedky. Pre očakávanú variantu vyšlo IRR 0,047 %. Čiže skoro nulový 

očakávaný zisk. Po zohľadnení zostatkovej hodnoty projektu však už IRR vyšlo 

priaznivejšie a teda na úrovni 3,687 % čo znamená, že po skončení hodnoteného obdobia 

a napríklad po predaji domu za zvyškovú hodnotu bude priemerný, ročný zisk z projektu 

na úrovni 3,687 % ročne. 

Ďalej boli v prípadovej štúdii hodnotené riziká spojené s projektom, kde v prvej 

časti bola stanovená pravdepodobnosť výskytu rizika, závažnosť dôsledkov 

vyplývajúcich z rizika a následne matica miery rizika, ktorá nám pomohla pri stanovení 

veľkosti miery rizika v registri rizík. Po tomto stanovení a ohodnotení rizík vyšlo, že pre 

projekt majú najväčší dopad riziká spojené s investičnými nákladmi, prevádzkovými 

príjmami a s prevádzkovými nákladmi. Pre tieto rizikové premenné bola následne 

spracovaná analýza citlivosti hodnotená pre zmenu o ± 20 %. Z tohoto výpočtu 

vyplynulo, že pre projekt sú kritickou premennou len investičné náklady, kde pri ich 

zmene o ± 20 % dôjde k zmene NPV o ± 29,26 %, čiže pri zmene investičných nákladoch 

o ± 1 % dôjde k zmene NPV o ± 1,46 %.  

Následne bola pre investičné náklady stanovená prepínacia hodnota. Táto hodnota 

ukazuje o koľko % by sa museli znížiť tieto náklady, aby sa projekt dostal do kladných 

čísel. V hodnotenom prípade by sa investičné náklady museli znížiť o 68,50 %, aby bolo 

NPV projektu kladné. To je však nereálne vzhľadom na cenu za samotný dom. Preto bola 

stanovená prepínacia hodnota aj pre ďalšiu rizikovú premennú v poradí, ktorou boli 

prevádzkové náklady. Pri tejto premennej sa očakávalo, že sa bude musieť zmeniť 

násobne viac ako investičné náklady. Výsledkom bolo, že prepínacia hodnota pre príjmy 

je 298 %. To znamená, že ročné príjmy pre očakávanú variantu by sa museli takmer 

strojnásobiť, aby bolo NPV projektu kladné. 



 

Posledná časť prípadovej štúdie sa venovala manažmentu rizík, kde boli popísané 

jednotlivé riziká z registru rizík. K nim je popísaný možný prístup pre dosiahnutie ich 

eliminácie, alebo aspoň k zmierneniu ich následkov. 

Výsledkom diplomovej práce je odporúčanie pre investora, aby daný projekt 

nerealizoval. Toto odporúčanie vychádza z prechádzajúcich výpočtov, kde vyšlo NPV 

záporné a IRR oproti požadovanému zisku veľmi malé, skoro nulové. Avšak je na 

investorovi, aby zvážil všetky varianty počítané v tejto práci. Jedná sa hlavne o variantu, 

kedy je do výpočtu NPV a IRR započítaná aj zostatková hodnota projektu. 

Výstupom diplomovej práce malo byť na základe zadania zhodnotenie 

ekonomickej analýzy a analýzy rizík vybraného súkromného stavebného projektu. Podľa 

môjho názoru je tým pádom cieľ diplomovej práce splnený. 
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