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Abstrakt 
Tato práce je zaměřená na marketingové plánování v rámci studie proveditelnosti. 

Cílem této práce je poukázat na propojení marketingového plánování se studií 

proveditelnosti a na základě teoreticky získaných znalostí zapracovat marketingový plán 

do studie proveditelnosti. A zároveň tento marketingový plán aplikovat na modelovém 

investičním záměru. 
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záměru, komercializace, finanční analýza, rizika.  

  

  

  

Abstract 
This work is focused on marketing planning in feasibility study. The aim of this work is 

to describe the connection between marketing planning and feasibility study. Based on 

theoretical knowledge, the marketing plan will be included in feasibility study and 

applied on model of investment intention.  
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analysis, marketing planning, feasibility studies, assessment of the investment plan, 
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1. Úvod  

Diplomová práce bude zaměřena na marketingové plánování v rámci studie 

proveditelnosti, která bývá také často nazývaná technickoekonomickou studií. Studie 

proveditelnosti tvoří nedílnou součást každého významnějšího investičního projektu, a 

proto je důležitým podkladem pro investorova. Ten ji využívá pro účely 

objektivního rozhodování o samotné realizaci konkrétního projektu. Kvalitně 

zpracovaná studie musí investorovi poskytnout veškeré potřebné informace po 

technické, finanční, ekonomické i manažerské stránce. Na základě těchto podrobných 

informací musí být schopen projekt vyhodnotit a rozhodnout se, zda jej realizovat nebo 

nerealizovat.   

Jednou z důležitých součástí studie proveditelnosti je analýza trhu a marketingová 

strategie. V dnešní době je stále složitější orientace a úspěšné prosazení se na trhu. 

V tomto nám právě pomáhá marketingové plánování, které je součástí každého 

investičního záměru. To investorovi odpoví na mnoho důležitých otázek ohledně 

aktuální situace na trhu. Zároveň ho upozorní na situaci okolo konkurence a pomůže mu 

najít nejvhodnější cestu k tomu, aby byla zamýšlená investice úspěšná. Proto je velmi 

důležité marketingové plánování v rámci studie proveditelnosti neopomenout. 

Marketingové plánování koordinuje činnosti vedoucí k dosažení potřebných cílů 

investora a případně zvyšuje možnost objevovat nové příležitosti na trhu.  

Tato práce bude rozdělena na dvě hlavní části. První část bude věnovaná 

teoretickému rozboru marketingového plánování na základě poznatků čerpaných 

z odborné literatury. Budou v ní řešeny jednotlivé fáze marketingového plánování, 

marketing v souladu s ostatními podnikovými funkcemi a jednotlivé body 

marketingového plánu. Dále zde bude řešena studie proveditelnosti. Budou zde také 

detailně rozebrány jednotlivé části, které je potřeba v rámci studie řešit.  

Druhá část práce bude zaměřena na sestavení konkrétní studie proveditelnosti. 

Obsahující detailně zpracovaný marketingový plán pro předem zvolený stavební projekt 

moderního polyfunkčního objektu. Hodnocený stavební objekt se nachází v centru 

okresního města Žďáru nad Sázavou. Jedná se o polyfunkční stavbu, ve které jsou 

zastoupeny komerční jednotky ve spodní části objektu a bytové jednotky v horní části 

objektu. 
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Cílem této práce je na základě teoreticky získaných znalostí zapracovat 

marketingový plán do studie proveditelnosti. A zároveň tento plán aplikovat na 

modelovém investičním záměru a tento záměr vyhodnotit. Dále je také cílem poukázat 

na propojení jednotlivých bodů studie proveditelnosti s marketingovým plánováním 

stavebního podniku. 
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2. Úvod do studie proveditelnosti 

Náplní technickoekonomické studie je poskytnout veškeré podklady investorovi 

pro investiční rozhodování. Studie proveditelnosti se zpracovává za účelem detailně 

rozpracovat a popsat technické, ekonomické, finanční, manažerské a jiné pro projekt 

podstatné aspekty, na základě kterých se investor rozhoduje o realizaci projektu. Studii 

proveditelnosti lze zpracovávat podle mnoha schémat a dělení, avšak všechny tyto 

schémata vycházejí z mezinárodně ustáleného standardu UNIDO.  Například studie 

proveditelnosti pro PPP projekty uvádí tyto části: analýzu potřeb, analýzu možných 

řešení, ekonomická hodnocení, plán zakázek a analýzu proveditelnost. Další přehledné 

schéma studie uvádí Fotr, kdy tvrdí, že dobře zpracovaná studie by měla obsahovat tyto 

části. (1, 2, 3)  

 

 Analýza trhu a marketingová strategie 

 Popis technologie a velikosti výrobní jednotky 

 Materiálové vstupy a energie 

 Umístění 

 Lidské zdroje 

 Organizace a řízení 

 Finanční analýza a hodnocení 

 Analýza rizik 

 Plán realizace 

 

 

Podle UNIDO je vhodné doplnit tyto body dále o úvodní bod, souhrnný přehled 

výsledků studie obsahující výtah ze všech kapitol. Jeho účelem je dát přehled 

managementu o hlavních záměrech a výsledcích studie. Dalším bodem k doplnění je 

pozadí a historie návrhu projektu. Jinak se v zásadě schémata neliší a poskytují totožné 

informace.  

Důležitým prvkem pro sestavení studie proveditelnosti je její zpracovatelský tým. 

Tým by se měl skládat z odborníků z různých profesí, aby byly pokryty veškeré obory 

projektu. Složení členů zpracovacího týmu závisí vždy na konkrétním projektu. Ve 

většině případů zpracovatelský tým tvoří: (1, 2) 
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 Ekonom  

 Marketingový specialista 

 Technolog 

 Strojní případně i stavební inženýr 

 Odborník z oblasti managementu 

 Odborník z oblasti financování a účetnictví 

 Specialista na ochranu životního prostředí  

 

Při zpracování studie proveditelnosti by měly být dodrženy dva důležité aspekty. 

Zaprvé by měla příprava studie odrážet tvůrčí myšlení a variantní přístupy zpracovatelů 

této studie.  

Druhý významný aspekt, na který je třeba také upozornit je těsná závislost 

jednotlivých prvků celé studie. Například o marketingové strategii nelze rozhodovat bez 

ohledu na umístění investičního záměru, kdy může dojít také k ovlivnění technologie, 

materiálových vstupů nebo velikosti. Pro představu jinak velké bude obchodní centrum 

v Brně a jinak velké v Hodoníně. Z těchto důvodů neprobíhá zpracování studie 

v přímém sledu časově návazných částí, kdy je jejich náplň specifikace jednotlivých 

částí projektu. V prvním kroku se vychází především z informací poskytnutých 

v marketingové části, ale i přesto probíhá mnoho částí současně při respektování jejich 

vzájemných vazeb a závislostí. To znamená, že výsledky průzkumu trhu upřesní 

skladbu obchodů v nákupním centru a současně probíhá posuzování variant velikostí 

obchodních kapacit, výchozího materiálu a variant umístění a to vše zatím v hrubých 

rysech. V této fázi také dochází k vylučování některých variant a k rozpracování 

zbylých variant podrobněji. Poznatky z finančních analýz a analýz rizik mohou vést k 

přepracování určité části například z hlediska zvýšení ekonomické efektivity nebo 

eliminace rizik. (1) 

Další část bude zaměřena na seznámení se s jednotlivými částmi zmiňovaných v 

úvodu, které by měla studie proveditelnosti obsahovat. 
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2. 1. Analýza trhu a marketingová strategie 

 Analýze trhu a marketingové strategii se bude věnovat celá následující kapitola 

číslo 3, a proto se tato část touto problematikou nebude zabývat.  

 

2. 2. Popis technologie a velikosti výrobní jednotky 

 Zpracování této části studie proveditelnosti spočívá obecně ve volbě vhodné 

technologie v závislosti na finančních možnostech, šíři sortimentu, náročnosti 

personálního obsazení, přesnosti, výkonnosti, dostupnosti a kvalitě materiálů. Dále je 

důležité brát ohled na spolehlivost a bezpečnost a v dnešní době také na ekologii. 

Velikost výrobní jednotky určuje celá řada faktorů, kdy některé faktory mají omezující 

charakter a udávají nám určité meze.  Smyslem této části je formulace a vyhodnocení 

různých variant technického řešení. (1, 4) 

   

2. 3. Materiálové vstupy a energie 

 V této části studie proveditelnosti jde o stanovení vstupů potřebných pro realizaci 

projektu. Nejedná se pouze o druhy surovin a materiálů, ale také o jejich spotřebu. 

Zabezpečení po materiálové a energetické stránce posuzujeme podle mnoha faktorů. 

Tyto faktory popisuje například Fotr a Souček.  Jedná se zejména o dostupnost, možnost 

substituce, kvalitu materiálu, vzdálenost, míru rizika spojenou se zabezpečením 

materiálu a cenovou úroveň. Ve své podstatě stejné faktory popisují i jiní autoři ve 

svých publikacích, jako například Polách uvádějící tyto faktory:  (1, 4) 

 

 Požadovanou kvalitu 

 Dostupnost a disponibilitu 

 Cenovou úroveň 

 Míru možného rizika jejich zajištění 

 Možnosti substituce vstupů 

 Další dodavatelské podmínky 

 

 

 Dále by studie proveditelnosti neměla zapomínat na přehledný souhrn 

relevantních nákladových veličin, které se týkají energií a materiálových vstupů. Podle 

Součka by měl tento souhrn obsahovat: (1) 
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 Název vstupu a jednotku měření 

 Normu spotřeby na jednotku vyráběného produktu 

 Očekávanou nákupní cenu jednotky 

 Očekávané náklady na jednotku produkce 

 Očekávané náklady na předpokládaný objem produkce 

 

 Aby bylo zvoleno nejvhodnější řešení projektu, je třeba, aby se studie podrobně 

zabývala všemi výše zmíněnými body. (1, 4) 

  

2. 4. Umístění 

 Dalším bodem, kterým se studie zabývá, je umístění projektu. Tato část se zabývá 

vším, co s umístěním projektu souvisí. Obsahuje návrhy na vhodné lokality a pozemky, 

ze kterých lze vybrat vhodné místo pro projekt. Faktory, které je potřeba zvážit uvádí 

nahrubo například Němec: cena půdy, vlastnosti pozemku, místní podmínky, vztahy 

veřejné politiky a soukromých zájmů, možnosti přípravy a rozvoje pozemku.  Ve své 

podstatě obdobně, ale podrobněji na tuto problematiku nahlíží ve své publikaci Drábek 

a Polách: (2, 4) 

  

Tržní faktory 
Zásobovací a odbytový trh, trh pracovní síly, 

konkurence a její vliv na projekt 

Podnikově-ekonomické faktory 

Výdaje na pořízení pozemků, náklady na 

výstavbu, přestavbu, náklady na zajištění a 

provozování objektů, kupní síla zákazníků 

Společensko-ekonomické faktory Daně a poplatky, legislativní omezení lokality 

Faktory infrastruktury 
Dopravní cesty, veřejná doprava, zásobování 

energií, plynem, dostupnost bank a úřadů 

Ekologické faktory 

Dostupnost a zásoby vody, možnost likvidace 

vzniklých odpadů, dopady provozu na životní 

prostředí 
 

Tabulka 1: Faktory umístění (4) 
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 Návrh umístění projektu by měl být demonstrován na mapě s komentáři o 

dopadech na okolní prostředí, kam se uvádí například zvýšení zaměstnanosti, zvýšení 

dopravní vytíženosti, vliv na ekologii a další dopady. (2) 

 

2. 5. Lidské zdroje 

 Další významnou částí studie proveditelnosti jsou lidské zdroje. V této části je 

důležité podle UNIDO naplánovat zejména strukturu lidských zdrojů, počet a 

kvalifikaci. Lidské zdroje by se měly plánovat s určitými cíli a tyto cíle typické pro 

plánování lidských zdrojů jsou, jak uvádí Kociánová: (2, 5)  

 

 Získat a udržet potřebné počty lidí 

 Předcházet přebytku nebo nedostatku lidí 

 Formovat vycvičený a flexibilní personál 

 Snižovat závislost na vnějších zdrojích 

 Zlepšovat využívání pracovníků pomocí flexibilnějších systémů práce 

 

 Samotné výše zmíněné plány lidských zdrojů nestačí a studie proveditelnosti by 

měla ověřit možnost získání těchto zdrojů. Při ověřování dostupnosti lidských zdrojů je 

potřeba podle Součka věnovat pozornost především: (1) 

 

 Poptávce a nabídce pracovníků – v oblasti realizace projektu 

 Legislativním podmínkám – z hlediska pracovních vztahů, platové podmínky 

 Počtu pracovních dní v roce – obvykle 200 - 250 pracovních dní  

  

 Důležité je také určit potřeby řídících pracovníků. Těch bývá zpravidla nedostatek 

a z velké části právě na těchto pracovnících závisí úspěšnost projektu. (1) 

 

2. 6. Organizace a řízení 

 Cílem této kapitoly je popsat proces organizace a plánování, včetně struktury 

řízení. UNIDO dělí organizaci podle funkcí v organizaci na: (6)   

 

 Management 
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 Finanční oddělení 

 Personální oddělení 

 Marketing a prodej 

 Dodávky, doprava a skladování 

 Produkce 

 

Dále organizace by měla být rozdělena podle úrovní na: 

 

 Top management 

 Střední management 

 Jednotliví vedoucí 

 

Organizační struktura závisí na interních a externích projektových podmínkách a je 

upravena pro následující dva účely, jak se uvádí v UNIDO: (6) 

 

 organizace projektu musí být upravena pro optimální koordinaci a kontrolu 

všech projektových vstupů 

 organizační uspořádání upravené k strukturování investic a nákladů a ke 

stanovení nákladů spojených s příslušnými organizačními jednotkami. 

 

Dále by organizace řízení měla podle Polácha obsahovat: (4)  

 

 Návrh organizační struktury - kompetencí a odpovědnosti pracovníků 

 Charakteristiku řídících pracovníků – pro prezentaci, že firma disponuje 

kvalitními pracovníky pro realizaci projektů 

 Systém odměňování řídících pracovníků 

 Přístupy k řízení firmy 

 Informační systém pro řízení – charakteristiku systému 

 Možnosti využívání externích organizací 

 

Kvalitní řízení je důležité nejenom pro vlastníky podniku, ale také pro investory, kteří 

dají přednost spolupráci s kvalitním a zkušeným vedením. (4) 
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2. 7. Finanční analýza a hodnocení 

 Finanční analýza by měla podat přehledné informace týkající se nejen samotného 

projektu, ale také o finančním dopadu na celou firmu. Analýza by měla mít rovněž 

určitý obsah. Ve své podstatě podobný obsah jak uvádí Drábek, uvádí i UNIDO, podle 

čehož by měla analýza a hodnocení obsahovat: (4, 6) 

 

 Rozsah a cíle finanční analýzy 

 Hlavní aspekty finanční analýzy a koncepce investičního hodnocení 

 Analýza odhadu nákladů  

 Základní účetní výkazy 

 Metody ocenění investice 

 Projektové financování 

 Finanční a účinnostní ukazatele 

 Finanční hodnocení v podmínkách nejistoty 

 Ekonomické hodnocení 

 

 Finanční analýza a hodnocení odráží veškeré složky projektu ve finanční formě a 

prověřuje proveditelnost jak jednotlivých složek projektu, tak celkové investice. (4) 

 

2. 8. Analýza rizik 

 Investování a podnikání probíhá v určitém prostředí, ve kterém působí mnoho 

faktorů, u kterých není předem možné stanovit jejich vývoj a z tohoto důvodu nelze 

pracovat bez rizik. Je proto důležité umět s rizikem pracovat a zacházet. Důležité je také 

podotknout, že rizika není možné chápat pouze jako hrozbu, ale musíme je chápat i jako 

možné příležitosti. Rizika odborná literatura třídí podle různých hledisek. V mnoha 

případech je však uváděno třídění podle věcné náplně, které uvádí například Fotr a 

Souček: (1, 7) 

 Technicko-technologická – například nezvládnutí technologického procesu 

 Výrobní – ohrožující průběh výroby, jako je například nedostatek surovin… 

 Ekonomická – růst cen energií, surovin, služeb… 

 Tržní – plynou především od konkurence (nižší ceny, nové výrobky,…) 

 Finanční – jsou spojena s finančními zdroji (dostupnost financí, úroky, kurz,…) 
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 Legislativní – plynoucí především z nových zákonů a vyhlášek 

 Politická – zahrnují změny politických systémů, nepokoje, stávky apod. 

 Enviromentální – rizika spojená s ochranou životního prostředí 

 Lidské - chyby a nezkušenost lidí angažovaných v projektu 

 Informační – rizika týkající se informačních systémů a dat 

 Zásahy vyšší moci – jako jsou havárie, živelné pohromy, teroristické útoky,… 

 

 Aby se dalo s riziky pracovat, je důležité nastínit postup pro řízení rizik. Proces 

řízení rizik zahrnuje podle systému PMBOK následující kroky: (7) 

 Identifikaci rizik – určení rizik, která pravděpodobně ovlivní projekt 

 Analýzu a kvantifikaci – vyhodnocení rizik dle kvalitativních nebo 

kvantitativních postupů uvedených níže 

 Odezvu na rizika – vyvarování se riziku, snížení rizika, přenos rizika, zadržení 

rizika 

 Literatura uvádí určité postupy pro analýzu, kvantifikaci a řízení rizik. Tyto 

postupy jsou rozděleny na kvalitativní a kvantitativní. Vybrané postupy, jaké uvádí 

Merna, jsou uvedeny v tabulce: (7) 

 

Kvalitativní postupy  

 

Kvantitativní postupy 

 Brainstorming 
 Analýza předpokladů 
 Delfi 
 Pohovory 
 Kontrolní seznamy 
 Registry rizik 
 Mapování rizik 

 

 Rozhodovací stromy 
 Simulace Monte-Carlo 
 Analýza citlivosti 
 Souřadnicová analýza 

pravděpodobnost-dopad 
 Postup kontrolovaného intervalu a 

paměti 

 

Tabulka 2: Postupy řízení rizik (7) 

 

 Výběr postupu závisí na dostupnosti zdrojů a času, zkušenosti osob provádějící 

analýzu s různými postupy, velikosti a složitosti projektu, dostupnosti informací a účelu 

analýzy. (7) 
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2. 9. Plán realizace 

 Plán realizace je poslední částí studie proveditelnosti, která začíná rozhodnutím o 

realizaci projektu. Problémy, které by měl plán realizace řešit, uvádí ve své podstatě 

stejné Fotr, Polách i Drábek. Všichni autoři poukazují na termíny, jednotlivé aktivity, 

zdroje jak finanční tak lidské a odpovědné osoby. Například konkrétně podle Fotra by 

plán realizace měl stanovit: (1, 4) 

 

 Jednotlivé aktivity – řeší jednotlivé činnosti, které je třeba zabezpečit 

 Termíny – řeší termíny zahájení jednotlivých aktivit a ukončení    

 Osoby – určení osob zodpovědných za jednotlivé aktivity 

 Zdroje – jaké budou potřeba na realizaci potřebných aktivit 

 Výsledky – ke kterým by měly jednotlivé aktivity vést 

 Vztahy a závislosti – řeší vzájemné vztahy mezi jednotlivými aktivitami 

 Kritické aktivity – kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost 

                                            

 Plán realizace se často v průběhu realizace mění v závislosti na vnějších a 

vnitřních podmínkách. Především u složitějších projektů, kde jsou stovky nebo tisíce 

různých aktivit, může docházet ke konfliktním situacím. Proto je potřeba počítat 

s těmito změnami (aktualizacemi) plánu realizace. (1) 
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3. Marketingové plánování 
 

 Jakubíková uvádí, že marketingové plánování patří k nejsložitějším úkolům 

marketingu už jen z toho důvodu, že je třeba sestavit jednotlivé dílčí prvky do logicky 

souvislého plánu. Marketingové plánování a celkové strategické plánování firmy se 

navzájem překrývají a musí spolu navzájem korespondovat. Marketing se především 

zabývá potřebami zákazníků a schopnostmi společnosti uspokojit tyto potřeby. Ve 

firmách marketing říká, jak dosáhnout strategických cílů. Nemusí to být nutně zvýšení 

tržeb, ale může jít i o zachování stávajících tržeb při snížení nákladů na marketing nebo 

dokonce i o snížení poptávky. Marketing pomáhá určit možný potenciál firmy, stanovit 

její cíle a těchto cílů dosáhnout.  Stejně tak jako Kotler vidí propojení marketingového 

plánování s celkovým strategickým plánováním firmy Meffert, který zpracoval 

přehlednou tabulku závislostí. (8, 9, 10) 

 

 

                       Obrázek 1: Marketingové plánování (9) 

 

Podnikové strategické 
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20 

 

3. 1. Marketing v souladu s ostatními podnikovými funkcemi  

V tuto chvíli je důležité říci si něco o tom, jaké místo má marketing ve firmách a o 

souladu s ostatními podnikovými funkcemi. Existují dva extrémní přístupy 

k marketingu ve firmě. Tím prvním je, že marketing tvoří pouze jenom jednu z dalších 

funkcí firmy. Druhým je takový přístup, že marketing je prvořadou funkcí firmy a na 

něm je vše postaveno. Vhodným přístupem však je, aby všechna oddělení firmy 

spolupracovala na vycítění a uspokojení potřeb zákazníka. Jinými slovy nestavět do 

středu svoje oddělení, ale zákazníky, bez kterých nelze uspět. Nejdůležitějším úkolem je 

zákazníky přilákat a udržet. Zákazníci se přilákají sliby a udržují se spokojeností a toto 

definuje marketing. Ovšem na spokojenosti má obrovský vliv výroba a ostatní oddělení, 

bez kterých by to takto nefungovalo, a proto by měly všechna oddělení navzájem 

spolupracovat. Takový stav by měl nastat v ideálním případě, ale praxe je jiná. Mezi 

jednotlivými odděleními vzniká spousta konfliktů a nedorozumění. Je to především 

proto, že každé oddělení má jiný názor na to, jaké aktivity a cílové skupiny jsou 

nejdůležitější. Pro výrobu to jsou dodavatelé a produkce. Pro finanční oddělení práce 

s akcionáři a investicemi a pro marketing je nejdůležitější zákazník, výrobek a jeho 

distribuce. Činností marketingu může docházet k zvyšování pořizovacích nákladů, 

narušování plánů výroby a k rozpočtovým problémům. Toto se nemusí líbit ostatním 

oddělením, ale i přes tyto třecí plochy, které vznikají mezi jednotlivými odděleními, je 

potřeba prosazovat, aby všichni pracovníci a oddělení brali zákazníka jako hlavní bod 

zájmu veškerého úsilí. (10)     

 

3. 2. Fáze marketingového plánování 

 Marketingové plánování lze rozdělit do několika fází. Jednotliví autoři uvádějí 

různé názory na fáze marketingového plánování. Například Jakubíková uvádí fáze: 

analýzy a prognózy, cílů a strategie podnikatelských oborů, určení strategických 

subjektů trhu, zhodnocení a volby strategií, strategického rozpočtování a implementace. 

Někteří autoři, mezi které patří Soukup a Pleskač, přidávají k těmto fázím fázi kontrolní 

a jeho rozdělení vypadá takto: fáze analýzy a prognózy, fáze tvorby koncepce a vize 

podniku, fáze tvorby cílů, fáze tvorby marketingových strategií, realizační fáze 

marketingového plánování a kontrolní fáze. Tyto fáze jsou, i když se to na první pohled 

nemusí zdát, ve své podstatě hodně podobné. (8, 11) 
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 Analýzy a prognózy 

 Tvorba koncepce a vize podniku 

 Tvorba cílů 

 Tvorba strategií 

 Realizační fáze marketingového plánování 

 Kontrolní fáze 

 

3. 2. 1. Analytická fáze  

 První velmi důležitou fází marketingového plánování je fáze analytická. 

Marketingové plánování se jako každý plánovací proces odráží od analýzy vnějšího a 

vnitřního prostředí. Bez analýz a rozborů nelze chápat chování prostředí a jeho 

vývojové tendence. Pro účely analýzy se využívá celá řada analytických a 

rekognoskačních postupů. Konkrétně v oblasti stavebnictví je silný vliv vývoje 

celkového vnějšího ekonomického prostředí na stavební výrobu. Marketingové 

plánování využívá čtyř různých postupů vyjmenovaných níže, které na sebe navzájem 

navazují. Jsou to: (11) 

  

 Situační analýza 

 Marketingový výzkum 

 SWOT analýza  

 

 První zmíněnou částí je situační analýza, jejímž smyslem je zkoumání 

jednotlivých prvků a vlastností vnějšího prostředí, ve kterém se firma nachází a dále 

také zkoumání vnitřního prostředí firmy. Pro lepší představu a pochopení obsahu 

situační analýzy lze tyto oblasti shrnout do takzvaných 5C vycházejících z anglického 

překladu, jak uvádí Jakubíková: (8) 

 

 Podnik (company) 

 Spolupracující firmy a osoby (collaborators) 

 Zákazníci (customers) 
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 Konkurenti (competitors) 

 Makroekonomické faktory – PEST (climate) 

   

  

 Druhým bodem je marketingový výzkum. Názory na marketingový výzkum 

jsou u různých autorů velmi podobné.  Lze je zobecnit tak, že se v případě 

marketingového výzkumu ve srovnání se situační analýzou jedná o vyšší úroveň 

analýzy a zkoumání systému a situace. Charakteristiky marketingového výzkumu uvádí 

například Kozel tvrdící, že na jedné straně je jedinečnost, vysoká vypovídací schopnost, 

aktuálnost, a naproti tomu vysoká finanční, časová a personální náročnost. (12)   

 Třetím bodem je SWOT analýza. SWOT analýza je analýzou silných a slabých 

stránek a naproti tomu příležitostí a hrozeb. Ve stavebnictví jsou zkoumané oblasti 

pomocí SWOT analýzy uvedené v následující tabulce pro jednotlivé oblasti SW-OT, jak 

uvádí Pleskač a Soukup. (11) 

 

SW  Úroveň strategie rozvoje firmy 

 Vlastnická struktura a její stabilita 

 Pozice firmy na stavebním trhu 

 Způsob získávání investorů, účinnost akviziční činnosti 

 Celková výrobní kapacita firmy 

 Úroveň subdodavatelských činností 

 Technologická úroveň stavebních činností 

 Mechanizační vybavení, know-how 

 Personální struktura firmy 

 Finanční síla firmy a hospodářské výsledky 

OT  Vztah investorů ke stavební firmě 

 Pozice vůči konkurenci 

 Dynamika a struktura investic ve vztahu k ekonomickému vývoji 

národního hospodářství 

 Image a goodwill firmy směrem k investorům a okolí  

 

Tabulka 3: SWOT analýza (11) 
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 Hlavním úkolem SWOT analýzy je označení významných faktorů, které mají pro 

podnik nebo projekt velký význam. Zpracovává se většinou na závěr situační analýzy, 

kde poskytuje ucelený přehled těchto významných faktorů. (13)      

3. 2. 2. Tvorba koncepce a vize podniku 

 Pohledy autorů na tuto fázi se liší. Někteří ji uvádějí jako samostatnou fázi a jiní ji 

zapracovávají do jiné části. Jedná se většinou o tvorbu cílů. Důležité je uvědomit si, co 

to je vize a koncepce podniku. Blažková ve své publikaci uvádí, že vize je určitý obraz 

o budoucnosti firmy. Jedná se o soubor specifických ideálů a priorit firmy. Koncepce 

podniku podle Soukupa a Pleskače zajišťuje stabilitu a existenci podniku. Celková 

koncepce podniku se skládá z řady dílčích koncepcí, které jsou navzájem provázané. 

Jsou to koncepce výrobní nebo stavebně výrobní, kde je zaměření na velkosériovou 

výrobu nebo opakující se stavební zakázky. Ve výrobkové je snaha o zdokonalování 

výrobků a služeb. Ekonomická koncepce se soustředí na hospodářský rozvoj podniku. 

Marketingová koncepce se snaží o propojení výroby s vnějším okolím a prodejně 

obchodní koncepce je zaměřená na distribuci a prodejní aktivity. Dá se říci, že čím je 

firma menší, tím je odlišení koncepcí méně důležité. Základním východiskem pro 

tvorbu koncepce a vize podniku je podnikatelský záměr, který řeší základní smysl a 

existenci firmy. (11, 14) 

3. 2. 3 Tvorba cílů 

 Marketingové cíle vycházejí jednak z celkových podnikových cílů a také ze 

situační analýzy. Většina autorů shodně uvádí, že cíle musí být reálné a splnitelné. 

Přehled nejdůležitějších vlastností marketingových cílů uvádí například Horáková: (13) 

 Stanovené na základě poznání potřeb zákazníků 

 Přesně, jasně a konkrétně vymezené 

 Případné (vhodné) 

 Srozumitelné 

 Měřitelné v určitých časových etapách 

 Reálné 

 Akceptovatelné 

 Vzájemně sladěné a sdílené 
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 Hierarchicky uspořádané 

 

Existuje také takzvaná pyramida cílů, která třídí cíle podle jejich univerzálnosti a váhy.  

 

                                       Obrázek 2: Pyramida cílů (11)  

 

 Na úplném vrcholu pyramidy se nachází „Business Mission“ zdůvodňující vlastní 

existenci podniku. Dalším stupněm pyramidy cílů je „Corporate Identity“, který 

formuluje základní hodnotové představy a tradice podniku. Tento stupeň se odráží 

především v komunikaci rozhodování a chování uvnitř společnosti. Spolu s vnějším 

okolím si tímto způsobem vytváří vlastní image. Třetím stupněm pyramidy, který 

navazuje na předchozí, jsou zásady podnikání. Čtvrtým stupněm pyramidy je určení 

hlavního cíle podniku, kterým bývá dosažení kladného hospodářského výsledku, 

zvyšování hodnoty akcií apod.. K tomuto napomáhají subcíle podniku jako pátý stupeň 

pyramidy. Subcíle podniku jsou blíže specifikovány v jednotlivých funkčních oblastech 

podniku až na jednotlivé podpůrné cíle v jednotlivých segmentech. (11)   

 Důležité je také uvést jakých chyb se často dopouštějí manažeři v praxi při 

stanovování cílů a čeho je třeba se vyvarovat. (14) 

  

 Dávání přednosti krátkodobým cílům před dlouhodobými 

 Je potřeba vyhnout se tomu, aby byly cíle stanoveny na základě nedostatku 

informací 

 Stanovení příliš nízkých cílů 

B. M. 

Corporate Identity 

Podnikové zásady 

Hlavní cíl podniku 

Hlavní subcíle podniku v jeho 
funkčních oblastech 

Cíle podniku v jednotlivých 
segmentech 
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 Stanovení příliš vysokých cílů 

 Nejasně stanovené cíle 

 

 Této části marketingového plánu je třeba věnovat velkou pozornost a především 

se vyvarovat výše zmíněných častých chyb, aby nedocházelo ke zbytečným 

komplikacím. (14) 

3. 2. 4. Fáze tvorby strategie 

 Předchozí část se věnovala marketingovým cílům, kterých je třeba nějakým 

způsobem dosáhnout. Způsoby, jakými těchto cílů lze dosáhnout, řeší marketingové 

strategie. Management často vybírá vhodnou strategii z několika různých variant, 

někteří autoři dokonce uvádí, že musí být vypracováno více variant. Podle Blažkové 

musí vhodná varianta splnit tři základní předpoklady. (14) 

 

 Vhodnost – hodnotí se, zda je strategie přínosná 

 Přijatelnost – návratnost, riziko, očekávání zájmových skupin  

 Proveditelnost – z hlediska zdrojů a možností podniku 

    

 Marketingové strategie lze uspořádat podle mnoha hledisek. Různí autoři uvádí ve 

své podstatě velmi podobná dělení podle v mnoha případech stejných hledisek.  Takto 

uvádí systematizaci marketingových strategií Horáková: (13) 

 

 Na základě trendů trhu – růstové, udržovací, ústupové 

 Na základě přístupu k segmentům trhu – ofenzivní, defenzivní 

 Na základě chování ke konkurenci – kooperační, konfrontační 

 Na základě životního cyklu trhu – vhodné pro nové trhy, rostoucí, zralé a 

klesající 

 Na základě šíře pokrytí spektra marketingového rozhodovacího procesu – 

parciální strategickou koncepci, integrální strategickou koncepci 

 Strategií existuje velké množství a v této práci není prostor na rozebrání všech 

strategií, a proto byly vybrány jen ty základní hodící se pro stavebnictví podle Pleskače 

a Soukupa. 
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 První je strategie koncentrovaného marketingu, kdy se reaguje na poptávku 

různých segmentů trhu, aniž by se rozlišovala nabídka. Tento přístup je typický pro 

stavební a developerské firmy nabízející typové projekty pro různé investory. (11) 

   Další strategií, stojící za zmínku, je strategie diferencovaného marketingu. 

V tomto případě strana nabídky rozlišuje odlišnosti a strukturu poptávky a podle toho 

nastavuje nabídku. Strategie diferencovaného marketingu pro stavebnictví vyhovuje 

nejlépe. Zde stavební firmy úzce spolupracují s konkrétním investorem. (11)  

 Strategie jednoho výrobku na jednom trhu. Tato strategie se zaměřuje s jedním 

produktem na jeden trh. Jako příklad ze stavebnictví si lze představit malou stavební 

firmu, která staví jeden typ rodinného domu pouze v určitém regionu. (11) 

 Výběrová selektivní strategie, je taková strategie, která nabízí různé výrobky na 

různých trzích. Tímto přístupem se snižuje riziko neúspěchu firmy. Na druhé straně 

však stoupají náklady na marketingový mix, kdy se řeší každý trh zvlášť konkrétním 

marketingovým mixem. (11)   

 Tržní specializace je umisťování celé řady výrobků na jeden trh. Tím se ale firma 

vystavuje nebezpečí v případě selhání tohoto trhu. Výhodou jsou naopak nižší náklady 

na distribuci a marketingový mix. (11) 

 Výrobková specializace je převrácená tržní specializace. U této strategie dochází 

k nabízení jednoho výrobku na všech trzích. V tomto případě kolaps jednoho trhu 

výrazně firmu nezasáhne. Nevýhodou jsou vyšší náklady na distribuci a marketingový 

mix. Ve stavebnictví je příkladem výrobce tvárnic, který nabízí tvárnice na všech trzích. 

(11) 

 Strategie všechny výrobky na všechny trhy je strategií pro univerzální firmy. 

Nabízí všechny výrobky na všech trzích a to je velmi náročné na marketingový mix a 

náklady s ním spojené. V praxi se u velkých stavebních firem často řeší otázka 

preference určitých výrobků a služeb v určitých územních oblastech. (11) 

 

 

                                          Obrázek 3: Marketingové strategie (11)   

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3

P1

P2

P3

P-Výrobky, T-Trhy



27 

 

 Také ve fázi tvorby strategie dochází v praxi k častým chybám, a proto je potřeba 

si tyto chyby uvést. Nejčastější chyby uvádí Blažková jako: (14) 

 

 Špatná formulace a nesrozumitelná strategie 

 Strategie založená na nedostatku informací 

 Podcenění detailů 

 Informační, selektivní slepota (výběr jen toho co se nám líbí a vyhovuje nám) 

 Princip satisfakce (zvolení pouze jednoho řešení a další už se nehledá) 

 Odtržení od reality 

 Odborná neznalost 

  

 V této fázi je důležité sestavit vhodné strategie vedoucí k plánovaným cílům a 

zvolit tu nejvhodnější při dodržování výše uvedených zásad. Potom se vyvarovat 

častých chyb, které v praxi často vznikají. (14)   

3. 2. 5 Realizační fáze marketingového plánování 

 Úkolem této fáze je úspěšně převést marketingové plány do praxe. To bývá 

mnohdy složitější než samotné sestavování plánu. Podle Kotlera závisí úspěšná 

realizace marketingového plánování na tom, jak firma dokáže sladit pět prvků, kterými 

jsou programy činností, organizační struktura, systém rozhodování a odměňování, 

lidské zdroje a podniková kultura. Existují také klíčové principy a metodické zásady pro 

úspěšnou vlastní realizaci marketingového plánu. Tyto principy uvádí Horáková: (10, 

13) 

 Kvalitní systémové řízení a sladění realizačních činností 

 Rychlé, přímočaré a maximálně jednoduché předávání rozhodnutí 

 Stanovení způsobů, metod a postupů pro dosažení cílů 

 Maximální pozornost věnovat zásadním momentům marketingové realizace, ale 

nepřehlížet ani dílčí kroky a jednotlivé detaily 

 Přesné vymezení úkolů, individuálních odpovědností a konečných termínů 

plnění 

 Vytipování vůdčích osobností 
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 Vybudování soustavy hmotné zainteresovanosti pracovníků i jejich morální 

stimulace 

 Vysoká realizační aktivita v marketingovém procesu zaměřená správným 

směrem 

 Vytvoření a rozvíjení otevřeného komunikačního systému a budování vhodného 

klimatu pro plnění plánu 

 Po celou fázi být blízko zákazníka 

 

 Fáze marketingové realizace je velmi důležitou součástí marketingového 

plánování. I kdyby existovaly dvě firmy se stejně dokonalým plánem, tak uspěje ta, 

která dokáže lépe a rychleji plán realizovat. (13) 

3. 2. 6. Kontrolní fáze  

 Poslední fází marketingového plánování je kontrolní fáze. Tato fáze navazuje na 

realizační fázi.  Jejím cílem je pozorovat, jestli jsou dosahovány stanovené 

marketingové cíle. Horáková dále uvádí, že je pro zjištění úspěšnosti strategie 

v kontrolním procesu důležité sledovat dva základní okruhy. Tím prvním je kontinuální, 

systematické prověřování a šetření, zda je zvolený směr postupu správný. Dále zda 

zvolené zaměření směřuje ke klíčovým problémům a zda jsou činnosti, které jsou 

uskutečňovány skutečně těmi, které měly být provedené. Druhým okruhem je zaměření 

se na faktickou strategickou výkonnost a šetřit výkony dosažené současnými 

strategiemi. Dále zda jsou tyto výkony porovnatelné s plánem, vhodnost současných 

strategií a zda je třeba jejich úprava či změna. Horáková i Soukup s Pleskačem se 

shodují, že je třeba, aby kontroly měly určitý systém a zpětné vazy. (11, 13) 
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                               Obrázek 4: Marketingová kontrola (13) 

 

 

3. 3. Obsah marketingového plánu 

 Marketingový plán by měl obsahovat určité části, které jsou logickým způsobem 

uspořádané tak, aby byly vystihnuté veškeré potřebné informace a zároveň aby plán byl 

přehledný. V tom, co by měl marketingový plán obsahovat, se většina autorů shoduje. 

Jakubíková uvádí přehledně zpracovaný plán do tabulky, který se prakticky shoduje 

s tím, co uvádí Kotler. Liší se pouze v druhém bodě, kde Kotler uvádí propracovanější 

marketingový audit na rozdíl od Jakubíkové, která uvádí pouze situační analýzu. Tento 

audit řeší otázky typu: (8, 10) 

 

Makroprostředí 

Demografické – Které demografické trendy představují pro naši společnost příležitosti a 

hrozby? 

Ekonomické – Jaký bude mít dopad vývoj úrovně cenové hladiny úvěrů pro naši společnost? 

Přírodní – Je společnost ohleduplná k životnímu prostředí? 

Technologické – Jaká je pozice společnosti pokud jde o technologie? 

Politické – Které platné a z připravovaných zákonů ovlivní strategii společnosti? 

Kulturní – Jaké změny v životním stylu spotřebitelů na to mohou mít dopad? 

Prostředí plnění úkolů 

Trhy – Co se děje s velikostí, růstem, geografickým rozložením a zisky? 

Zákazníci – Jak zákazníci hodnotí kvalitu a výrobky společnosti? 

Konkurenti – Kdo jsou konkurenti a jaké jsou jejich strategie, silné a slabé stánky? 

Distribuční systém – Jaké hlavní cesty společnost používá pro distribuci svých produktů 

k zákazníkovi? 

zpětné vazby (revize cílů)

Marketingový plán

Zjištěné odchylky

Porovnání výsledků Diagnóza příčin

Nápravné opatření

Marketingvá realizace

zpětné vazby (revize v 

implementaci)
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Dodavatelé – Jaká je výhledová dostupnost výrobních prostředků? 

Cílové skupiny – Jaké klíčové skupiny jsou problémů či příležitostí? 

Audit marketingové strategie 

Poslání – Je poslání jasně definované a tržně orientované? 

Cíle – Stanovila si společnost jasné cíle? Odpovídají silným a slabým stránkám společnosti? 

Strategie – Má společnost pro dosažení cílů vhodnou marketingovou strategii? 

Rozpočet – Alokovala společnost v rozpočtech dostatek prostředků? 

Audit organizace marketingu 

Formální struktura – Má vedoucí marketingu dostatečné pravomoci? 

Funkční efektivita – Komunikují dostatečně zaměstnanci marketingu a ostatních oddělení? 

Efektivita styčných ploch – Spolupracují zaměstnanci efektivně napříč funkcemi? 

Audit marketingových systémů 

Marketingový informační systém – Zajišťuje marketingový informační systém přesné a včasné 

informace o vývoji? 

Systém plánování – Připravuje společnost roční, dlouhodobé a strategické plány? Využívá je? 

Systém marketingové kontroly – Plní společnost cíle ročních plánů? 

Vývoj nových produktů – Provádí společnost testování nových produktů a trhů? Vyvíjí nové 

produkty? 

Audit produktivity 

Analýza rentability – Jak rentabilní jsou jednotlivé produkty, trhy a distribuční cesty? 

Analýza nákladové efektivity – Jak je možné snížit náklady? Nejsou nějaké náklady příliš 

vysoké? 

Audit marketingové funkce 

Produkty – Neměly by se určité produkty eliminovat? Přidat nové produkty? 

Cena – Odpovídají ceny společnosti hodnotě vnímané zákazníkem? 

Distribuce – Měly by se změnit stávající distribuční cesty nebo přidat nové cesty? 

Reklama, podpora prodeje a publicita – Jsou reklamní zprávy a média dobře připravena a 

přijímána? 

Prodejci – Je jich dostatek? Jsou správně organizováni? Jsou dobře proškoleni a kontrolováni? 
 

Tabulka 4: Marketingový audit (10) 

 

Dobře zpracovaný marketingový plán by tedy měl obsahovat podle literatury následující 

části: (8, 10) 

 

 Executive summary – stručný přehled hlavních cílů a doporučení   

 Situační analýza – analýza mikroprostředí a makroprostředí (PEST) 

 SWOT analýza – stručný přehled silných a slabých stánek, příležitostí a hrozeb 
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 Cíle a problémy – představují úkoly, které by měla společnost splnit v průběhu 

období 

 Marketingová strategie – plán, který vede k dosažení již stanovených cílů 

 Marketingový mix – strategie pro jednotlivé prvky (produkt, cena, místo, 

podpora prodeje) 

 Programy činností – již konkrétní činnosti vedoucí k dosažení cílů (co se bude 

dělat, kdy se to bude dělat, kdo je za to zodpovědný a kolik to bude stát) 

 Rozpočet – z plánů jednotlivých činností lze sestavit podpůrný marketingový 

rozpočet 

 Kontrolní mechanizmy – kontrolní mechanizmy sloužící ke kontrole plnění 

plánu 

 Implementace – převedení marketingových plánů do praktické podoby  

                                                                                          

 

3. 4. Implementace marketingového plánování do studie 

proveditelnosti 

 Každý investiční projekt se snaží využít disponibilních zdrojů nebo uspokojit 

existující či potenciální poptávku. Tyto potřeby řeší marketing. Právě z tohoto důvodu, 

jak již bylo na začátku zmíněno, je nedílnou součástí studie proveditelnosti samostatná 

kapitola nazývající se analýza trhu a marketingová strategie vycházející 

z marketingového plánování.  Marketingový plán je tedy podle metodiky UNIDO a 

různých autorů přímo zapracován v samotné studii proveditelnosti. (1, 6)           
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4. Hodnocený projekt 

 Studie proveditelnosti je vypracována na projekt polyfunkčního domu ve městě 

Žďáru nad Sázavou. Projekt je situován v centru města na doposud nezastavěné parcele. 

Umístěn je na hlavním tahu mezi centrem města (Náměstím republiky) a hlavním 

nádražím. Celý komplex se skládá ze čtyř objektů A, B, C, D, které jsou v nejnižším 

podlaží vzájemně propojeny. Mezi těmito jednotlivými objekty je navržen otevřený 

vnitroblok. V projektu jsou namyšleny komerční prostory v prvním nadzemním podlaží, 

kde se počítá s menšími obchody. Ve druhém podlaží jsou plánovány kanceláře. 

V dalších podlažích (3,4,5) se počítá s bytovými jednotkami. V úrovni 1.NP, částečně 

zapuštěného do země se nachází parkovací stání se 70 parkovacími místy. Vně objektu 

jsou navrženy parkovací plochy s dalšími 67 parkovacími místy. (15) 

 

Základní charakteristiky: (15) 

 Počet nadzemních podlaží: 5 

 Počet podzemních podlaží: 0  

 Počet bytů: 37 

 Počet komerčních jednotek: 13 

 Parcela: 6116 m2 

    

 
 

Obrázek 5: Situace (15) 
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4. 1. Vymezení účelu studie  

 Účelem této studie proveditelnosti je posouzení proveditelnosti, přínosů a rizik 

projektu polyfunkčního objektu „Zelený park“, který je připravován soukromým 

investorem.  

 Studie proveditelnosti je vypracována na základě podkladů získaných od investora 

a z dalších dostupných zdrojů, jako jsou například údaje z ČSÚ. Na základě těchto 

dostupných podkladů byly analyzovány možnosti realizace projektu. Studie je 

vypracována tak, aby projekt odpovídal požadavkům investora a naplnil jeho potřeby.  

 Pro naplnění těchto potřeb a požadavků je důležité zhodnotit faktory, jako jsou 

technická proveditelnost, finanční proveditelnost, marketingová proveditelnost a 

zhodnotit rizika projektu.  

 V závěrečné fázi studie proveditelnosti jsou rozebrány nejvýznamnější rizika 

projektu. V kapitole zabývající se riziky jsou tato rizika hodnocena a dále navržena 

opatření pro jejich eliminaci po celou dobu životnosti projektu.  

 Níže je uvedeno shrnutí jednotlivých účelů, pro které je studie proveditelnosti 

vypracovávána: 

 

 Finanční zhodnocení a plánování 

 Marketingové zhodnocení a plánování 

 Technické zhodnocení 

 Hodnocení rizik a jejich eliminace 

 

 Všechny tyto body jsou pokryty a vyhodnoceny v následujících kapitolách studie 

proveditelnosti. 
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4. 2. Přehled výsledků 

 V první řadě budou zhodnoceny výsledky ekonomické analýzy projektu. Čistě 

z ekonomického a finančního hlediska je možné dosáhnout návratnosti investice v rámci 

16 let, jak je původně zamýšleno. Mezi rokem 2029 a 2030 začne být projekt ziskový. 

V roce 2030 bude NPV projektu na kladné hodnotě 136 777 Kč, jak plyne z finanční 

analýzy.  

 Dalším důležitým bodem je analýza rizik, kdy byla identifikována a vyhodnocena 

nejvýznamnější rizika týkající se projektu. Veškerá rizika byla patřičně vyhodnocena a 

byla zavedena opatření pro jejich eliminaci.  Po analýze rizik s dodržením 

doporučených opatření na jejich eliminaci lze říci, že projekt není vzhledem k jeho 

rozsahu a složitosti nepřiměřeně rizikový.  

 Podstatným bodem pro rozhodnutí o realizaci je analýza trhu a marketingová 

strategie. Po provedení analýzy trhu je patrné, že situace pro trh s nemovitostmi ve 

zkoumané oblasti není úplně nejlepší. Jediné co se jeví jako kladné, je situace okolo 

úvěrů, kdy jsou úroky na velmi nízké úrovni. Dále také z predikcí analytických 

společností pro následující období vyplývá, že se situace výhledově výrazně nezlepší. 

Důležité je také uvést, že projekt nemůže příliš konkurovat cenou. Cena je s ohledem na 

nákladnost projektu v porovnání s konkurencí poměrně vysoká a tím pádem prostory 

v projektu patří mezi nejdražší ve městě.   

 Závěrem byly shrnuty výsledky analýz a hodnocení do komplexního zhodnocení 

projektu a byly pro tento projekt vyvozeny závěry a vhodná doporučení. Po důkladném 

zvážení veškerých faktorů se nejeví jako vhodné tento projekt v současné době 

realizovat. Tento závěr plyne především z celkové socio-ekonomické situace na daném 

trhu a také z důvodu vysokých cen nabízených prostor. Doporučuje se dále sledovat trh 

a realizaci projektu odložit do doby, kdy dojde k výraznějšímu oživení ekonomiky a 

trhu s nemovitostmi.    
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4. 3. Pozadí a historie projektu 

 Projekt vznik z iniciativy města Žďáru nad Sázavou, které řešilo využití 

neužívané a zanedbané plochy na rohu ulic Nádražní a Smetanova. Využití pro tuto 

plochu se řeší již řadu let a do této doby nebylo vhodné řešení nalezeno. Před několika 

lety byla vypsána soutěž pro developerské společnosti, které měly využití pro tuto 

plochu najít. Soutěže se zúčastnilo několik různých návrhů. Nejlépe hodnocené projekty 

byly návrhy firem Grupo Picasso, Theia a PLF dům. Jako vítěz byl vybrán návrh 

projektu Zelený park od společnosti PLF dům. Avšak realizace investičního záměru 

byla několikrát odložena. (16) 

 

4. 4. Analýza trhu a marketingová strategie  

 Významná část studie bude věnovaná kapitole zabývající se analýzou trhu a 

nastavením vhodné marketingové strategie. V první části této kapitoly je zpracována 

situační analýza marketingového prostředí v potřebném rozsahu pro vyhodnocení 

situace ve městě a jeho okolí. Důležité body situační analýzy jsou především body 

týkající se nabídky adekvátní konkurence ve městě. Podle ní budou mimo jiné 

nastaveny a zhodnoceny ceny v objektu Zelený park. Dále jsou součástí situační 

analýzy body zabývající se demografickým, politickým, ekonomickým prostředím a 

trhem práce. Dalším důležitým bodem v této kapitole je SWOT analýza, která pomáhá 

udělat si komplexní pohled na projekt ohledně jeho silných a slabých stránek a také jeho 

příležitostí a hrozeb. V následující třetí části jsou definovány cíle, kterých bude potřeba 

dosáhnout a problémy, které je potřeba vyřešit. Z této části plyne další část, která řeší již 

konkrétní marketingovou strategii v návaznosti na předchozí kapitoly. Zde jsou popsány 

již konkrétní marketingové strategické záměry. Na nich jsou stavěny další části, jako 

jsou programy činností s rozpisem konkrétních činností s přesně danými postupy, 

termíny činností a zodpovědnostmi. Pro stanovení nákladů na marketingové činnosti je 

důležité sestavit předpokládaný rozpočet na tyto aktivity. Tento rozpočet počítá s 

celkovými náklady na marketing ve výši 1 354 136 Kč. V předposlední části jsou 

stanoveny neméně důležité kontrolní mechanismy definující marketingovou kontrolu a 

dohled nad marketingovými aktivitami. Na závěr je vypracovaná implementace 

konkrétních marketingových činností v závislosti na průběhu projektu v čase. Výše 

popsané části jsou detailně vypracovány v následujících podkapitolách.  
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4. 4. 1. Situační analýza 

 Situační analýza bude zaměřena v první části na základní PEST analýzu a 

následně bude zanalyzována konkurence a predikce vývoje stavebního trhu.   

 Politické prostředí z celkového pohledu na úrovni České republiky lze zhodnotit 

jako stabilní, nehrozí zde žádné velké převraty a náhlé výrazné změny situace. Poněkud 

nestabilní je ovšem situace okolo výše DPH. V poslední době proběhly jisté změny a 

toto téma bývá často diskutováno. V názorech různých stran panují určité neshody. 

V současnosti se má situace s DPH tak, že existují dvě sazby a to 21% jako základní 

sazba a snížená sazba týkající se také stavebnictví ve výši 15%. Nedávno proběhly 

parlamentní volby a je možné, že po vytvoření vládnoucí koalice může dojít k drobným 

změnám v daňové politice, které by mohly mít vliv na projekt. Současný stav zisku 

mandátů v procentech v poslanecké sněmovně ukazuje následující graf. (17) 

 

 

 

Graf 1: Výsledky voleb (17) 

 

  Z hlediska města je situace taková, že nejvyšším orgánem města je zastupitelstvo, 

které je tvořeno 27 členy. Tito členové jsou voleni v místních volbách na čtyři roky. 

Starosta a rada města je volena zastupitelstvem. Rada města má v současné době 9 

členů. Poslední volby proběhly v roce 2010 a současný stav je znázorněn na 

následujícím grafu. (18) 

ČSSD; 20,45 

ODS; 7,72 

TOP09; 11,99 

KSČM; 14,91 

ANO; 18,65 

KDUČSL; 6,78 
ÚSVIT; 6,88 

Výsledky voleb 2013 

Výsledky parlamentních voleb 2013  
Procentuelní rozdělení mandátů. 
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Graf 2: Výsledky komunálních voleb (18) 

 

 Výkonným orgánem je rada města v samostatné působnosti a je odpovědná 

zastupitelstvu z výkonu své funkce. V současnosti je starostkou města Ing. Dagmar 

Zvěřinová. Následující tabulka přehledně uvádí současné složení rady města. (18) 

 

Město Žďár n./S. složení rady města 

Ing. Dagmar Zvěřinová Starostka, ČSSD 

Mgr. Jaromír Brychta Místostarosta, ODS 

Bc. Ladislav Bárta Místostarosta, TOP 09 

Mgr. Karel Herold  Radní, ČSSD 

JUDr. Miloš Jirman Radní, TOP O9 

Ing. Vladimír Novotný Radní, ČSSD 

PaeDr. Jaroslav Ptáček Radní, ODS 

Ing. Karel Straka Radní, ČSSD 

Jana Svobodová Radní, ČSSD 
 

Tabulka 5: Rada města (18) 

 

ODS 
18% 

ČSSD 
32% KSČM 

11% 

TOP09 
18% 

KDU-ČSL 
14% 

S.P.O. 
6% 

Ostatní 
1% 

Výsledky voleb 2010 

Výsledky místních voleb 2010 ve Žďáru nad Sázavou 
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 Ve městě je také 7 komisí, které slouží jako poradní orgány rady města.  Jsou to: 

Bytová komise, Komise péče o rodinu a dítě, Komise regionální a mezinárodní 

spolupráce, Kulturní komise, Zdravotní komise, Komise rozvoje města a životního 

prostředí a Komise pro sport a volný čas. (18) 

 V rámci ekonomického prostředí bude soustředěna pozornost na důležité 

ekonomické ukazatele, jako jsou míra inflace, vývoj HDP, který je základním 

ekonomickým ukazatelem a také přehled největších zaměstnavatelů ve městě. 

 Při pohledu na graf vývoje inflace je patrné, že z dlouhodobého hlediska inflace 

klesá. Tento trend znázorňuje křivka lineárního trendu. Na začátku se inflace 

pohybovala okolo 10% a v posledních letech se pohybuje, až na jednu výjimku, stále 

pod 4%. V současné době je inflace na 3,3%. (19)     

 
Graf 3: Vývoj inflace (19) 

 

 

 Z druhého grafu znázorňujícího vývoj HDP je v posledních letech patrný útlum. 

Do roku 2007 je poměrně vysoký růst HDP, ale následně v roce 2008 dochází ke zlomu 

a k mírnému poklesu. V současné době je HDP na hodnotě 155 262 mil. Kč. (20) 
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Graf 4: Vývoj HDP (20) 

  

 

 Následující graf zobrazuje výstavbu bytů v okrese Žďár nad Sázavou. Přesněji 

řečeno dokončené byty a zahájenou výstavbu bytů v konkrétním roce. Z počátku okolo 

roku 2000 je vidět velká převaha zahájené výstavby plynoucí z dobré ekonomické 

situace.  V dalších letech se zahajovala nová výstavba méně. Počet dokončených bytů 

mírně roste zřejmě proto, že dobíhají projekty z dřívější doby. Z grafu je patrné, že 

dochází k vyrovnání situace mezi zahájenou výstavbou a dokončenou výstavbou. (21)   

 
 

Graf 5: Dokončené a zahájené byty (21) 
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 Důležité je také z ekonomického hlediska zjistit vývoj a současný stav úrokových 

sazeb u hypoték. Průměrná úroková sazba podle ukazatele hypoindex od roku 2010 

trvale klesá a nyní již klesla pod 3% na historické minimum. (22) 

 

 
Graf 6: Vývoj úrokových sazeb (22) 

 

 

 Poslední částí analýzy ekonomického prostředí je analýza největších 

zaměstnavatelů ve městě. V následující tabulce jsou uvedeni nejvýznamnější 

zaměstnavatelé ve městě a jejich obory působnosti.  (18) 

 

Zaměstnavatel Počet zam. Obor 

Žďas 2720 Strojírenství a slévárenství 

Hettich 700 Kování 

Cooper 600 Automobilový průmysl 

Tokoz 600 Kování 

ZDAR 410 Autodoprava 

TELEFLEX 400 Zdravotnictví 

PKS 400 Stavebnictví 
 

Tabulka 6: Významní zaměstnavatelé (18) 
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 V rámci analýzy sociálního prostředí bude rozebrána demografie a analýza trhu 

práce. Z demografického hlediska není situace jiná než ve zbytku ČR. Obyvatelstvo 

výrazně stárne a obyvatel dlouhodobě ubývá. Tento úbytek obyvatel je zapříčiněn 

především stěhováním lidí. Jak je patrné z analýzy, ve městě se rodí více lidí, než umírá. 

Velmi zřetelně je tu však vidět úbytek obyvatelstva vlivem migrace. Tento trend si lze 

vysvětlit odchodem lidí do větších měst. Vede je k tomu zejména fakt, že tam mají lepší 

pracovní příležitosti. Dalším důvodem také je, že v okolí města jsou o mnoho levnější 

stavební pozemky.  

 Z hlediska trhu práce se situace také nevyvíjí optimálně. Nezaměstnanost od roku 

2008 výrazně vzrostla a drží se na poměrně vysoké úrovni okolo 10%. Stejně tak počet 

volných pracovních míst se vyvíjí nepříznivým směrem. Ten ve stejném období výrazně 

klesl. Celkem pozitivně se jeví vývoj výše průměrné mzdy, která i přes nepříznivé 

okolnosti neustále mírně roste.   

 Na prvním grafu je znázorněn vývoj počtu obyvatel ve městě.  Obyvatel celkově 

dlouhodobě ubývá. Od roku 2003 jde o úbytek zhruba 2000 obyvatel. V současné době 

má město Žďár nad Sázavou 21 845 obyvatel. (23) 

 

Graf 7: Vývoj počtu obyvatel (23) 

 

 Celkově ve městě obyvatel ubývá, ale při pohledu na graf přirozeného úbytku - 

přírůstku obyvatel je vidět celkový přirozený přírůstek. Přírůstek je z dlouhodobějšího 

hlediska poměrně výrazný. 
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Graf 8: Přirozený přírůstek (24) 

 

 Vysvětlení, toho proč dochází k úbytku obyvatel, přináší až další graf znázorňující 

jejich migraci. Je tu zřejmá převaha počtu obyvatel, kteří se odstěhovali nad nově 

přistěhovanými. Tento trend si lze vysvětlit tak, že lidé snáze nacházejí pracovní 

uplatnění ve větších městech. 

 

Graf 9: Migrace (24) 

 

 Vývoj průměrného věku v okrese Žďár nad Sázavou se neliší od zbytku ČR. Také 

zde obyvatelstvo poměrně rychle stárne a to má špatný vliv na celkovou ekonomiku i 

pro projekt. V současné době je průměrný věk 41,72 let.  
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Graf 10: Průměrný věk (24) 

 

 Vývoj věkových skupin respektuje celkové stárnutí mladých lidí ve věku do 14 

let. Jejich počet klesl za posledních deset let cca o ¼. Naopak počet lidí v důchodovém 

věku roste zhruba stejným tempem. I počet ekonomicky aktivních obyvatel ve věku od 

14-64 let klesá, jak je patrné z následujícího grafu.  

 

Graf 11: Věkové skupiny (24) 

 

 Následující graf znázorňuje složení obyvatelstva v současné době z hlediska věku.  
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Graf 12: Věková struktura (24) 

 

 Dále je důležité zaměřit se na vývoj nezaměstnanosti. Následující graf zobrazuje 

vývoj registrované nezaměstnanosti v okrese. V době počátku ekonomické krize v roce 

2008 je zřetelný vysoký nárůst nezaměstnanosti z 6% na hodnotu přesahující 10%. 

Nezaměstnanost se i nadále drží na poměrně vysoké hodnotě, která přesahuje 10%.  

 

Graf 13: Vývoj nezaměstnanosti (25) 

 

 

 Situace okolo volných pracovních míst je nyní dlouhodobě stejná. Nejvíce 

volných pracovních míst bylo v roce 2007, kdy jich bylo v okrese evidováno cca 1300. 
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Poté opět okolo roku 2008 a 2009 nastal propad. Situace se od roku 2009 prakticky 

nezměnila a nadále se drží v úrovni okolo 200 volných pracovních míst.  

 

 

Graf 14: Vývoj počtu volných pracovních míst (25) 

 

 Průměrná mzda v kraji Vysočina neustále roste. Nejvyšší nárůst mzdy byl do roku 

2008. Poté už byl růst mírnější. Výše mzdy je uvedena jako průměrná mzda přepočtená 

na plnou pracovní dobu podle místa pracoviště.  

 

Graf 15: Vývoj průměrné hrubé mzdy (26, 27) 
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 Technologické prostředí se neustále vyvíjí, a proto je třeba neustále sledovat 

aktuální technologie a stavební materiály. Pro návrh projektu by poté měly být zvoleny 

nejvhodnější technologie a stavební materiály. 

 Důležité je také zohlednit predikce vývoje ve stavebnictví a na realitním trhu. 

Nejprve bude zanalyzován předpokládaný budoucí vývoj na stavebním trhu, který uvádí 

agentura Eurocostruct ve své tiskové zprávě. Ze zprávy plyne, že naděje na oživení 

upadajícího stavebnictví jsou malé. Zpráva uvádí konkrétní čísla pro ostatní evropské 

země, ale i pro český stavební trh. Tato konkrétní čísla jsou uvedena v tabulce níže.  

 

Celkový objem stavební produkce (procentuální změny v reálné hodnotě) 

Země 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Belgie -2,1 0,4 4,0 0,2 -0,1 0,4 1,5 

Dánsko -12,1 -6,3 5,2 -1,1 3,0 3,3 4,0 

Finsko -10,6 6,5 2,4 -3,8 -1,2 -0,5 1,9 

Francie -7,5 -5,9 4,3 0,3 -3,3 -0,8 0,9 

Irsko -33,6 -25,3 -18,4 -17,1 -8,8 3,6 6,1 

Itálie -8,3 -5,9 -2,6 -5,9 -3,7 -0,3 1,1 

Německo -2,3 2,5 5,2 -1,2 1,2 2,0 0,9 

Nizozemsko -6,2 -10,1 2,9 -7,2 -3,9 -0,7 4,6 

Norsko -1,7 -1,0 5,0 5,4 5,7 4,6 3,5 

Portugalsko -9,8 -6,2 -10,0 -15,5 -18,0 -3,5 1,0 

Rakousko -7,1 -2,7 4,4 1,5 0,6 1,0 1,5 

Španělsko -22,6 -17,7 -20,3 -31,7 -23,8 -7,7 -1,5 

Švédsko -5,6 4,4 2,9 -2,9 -0,8 3,5 2,1 

Švýcarsko 3,5 2,8 2,7 0,5 0,5 1,4 0,6 

Velká Británie -12,5 6,9 2,1 -8,0 -2,0 1,3 3,2 

Česko -1,4 -7,2 -4,0 -7,4 -6,1 -2,2 -0,9 

Maďarsko -10,0 -8,3 -8,2 -5,4 2,5 5,0 4,6 

Polsko 4,9 4,6 11,5 0,0 -5,6 0,6 5,0 

Slovensko -12,9 -3,6 -2,8 -13,8 -2,0 2,9 4,5 

Euroconstruct (EC-19) -8,9 -3,3 0,3 -5,3 -2,8 0,5 1,7 
 

Tabulka 7: Celkový objem stavební produkce (28) 
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 Z těchto čísel je patrný stálý útlum stavebnictví bez výhledu na výraznější oživení 

stavebního trhu. Vývoj českého stavebního trhu je predikován velmi špatně i 

v porovnání s vývojem v ostatních sledovaných zemích Evropy.  

 Také realitní analytici hodnotí výhled realitního trhu stejně jako celé stavebnictví. 

Očekávají pokles reálných cen nemovitostí a změnu k lepšímu nelze očekávat až do 

roku 2014. Ceny velkých bytů by měly ještě více klesnout a ceny malých bytů by měly 

stagnovat. Také národní banka předpokládá další útlum ve výstavbě developerských 

projektů. Všeobecně tyto zprávy od analytiků naznačují výhledově nepříliš dobrou 

situaci ve stavebnictví a na realitním trhu. K této nepříznivé situaci je třeba přihlédnout 

při plánování realizace projektu a při volbě vhodné marketingové strategie. (29) 

 Poslední část situační analýzy se bude zabývat analýzou konkurence a 

především konkurenčními cenami. Ty jsou jedním z důležitých faktorů pro nastavení 

optimální ceny. U komerčních prostor byly zjišťovány ceny za nájem. U bytových 

prostor za prodej srovnatelných bytů v novostavbách u adekvátní konkurence. Ve městě 

neexistuje konkurence, která by obdobné bytové jednotky pronajímala. V první řadě 

bude analyzována konkurence v oblasti bytové. Zde byly požadavky, aby se jednalo o 

novostavbu nebo stáří maximálně do 5 let s možností parkování a to pokud možno 

krytého stání nebo minimálně venkovního rezervovaného místa. Požadavkům vyhověly 

následující objekty uvedené níže: 

 

  

Tabulka 8: Byty konkurence (30, 31) 

 

Popis Lokalita m2 Cena Cena m2 bez DPH Pozn.k ceně Typ Stav
Prodej bytu 3+kk Klafar 84 2600000 30952 26915 Bez provize RK Zděná 

budova

Novostavba

Prodej bytu 3+kk Vápenická 77 2010000 26104 22699 Bez provize RK Zděná 

budova

Novostavba

Prodej bytu 3+kk Klafar 90 3133000 34811 30270 Bez provize RK Zděná 

budova

Novostavba

Prodej bytu 2,5+kk Klafar 61 1999000 32770 28496 Bez provize RK Zděná 

budova

Novostavba

Prodej bytu 2+kk Klafar 56 2291000 40911 35575 Bez provize RK Zděná 

budova

Novostavba

Prodej bytu 1,5+kk Klafar 49 1420000 28980 25200 Bez provize RK, bez krytého 

garážového stání

Zděná 

budova

Novostavba

Prodej bytu 1,5+kk Klafar 48 1656000 34500 30000 Bez provize RK. Bez krytého 

garážového stání

Zděná 

budova

Novostavba

Ceny uváděné s DPH přepočtené bez DPH (15%) Zdroj dat: www.sreality.cz a vystavbaklafar.cz k 2.7.2013

Prodej bytů konkurence
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 Dále byla analyzována konkurence z oblasti komerčních realit. V tomto případě 

není ve městě žádný objekt, který by byl přímo srovnatelný. Žádná novostavba 

nabízející v centru města pronájem komerčních ploch nebyla zjištěna.  Proto byly 

vybrány i starší nemovitosti v dobrém stavu nebo po rekonstrukcích s přibližně 

srovnatelným umístěním na rušnějších místech v centru města. Přehled těchto veřejně 

nabízených prostor je uveden v následující tabulce.  

 

 

Tabulka 9: Komerční prostory konkurence (30) 

 

Popis Lokalita m2 Cena/měs. Cena m2/měs. Pozn.k ceně Typ Stav
Pronájem 

kancelářských prostor v 

centru

Centrum 45 9700 216 Bez provize RK, včetně 

energií

Kanceláře Po 

rekonstrukci

Pronájem obchodních 

prostor v centru
Centrum 33 12000 364 Bez provize RK, bez 

energií

Obchodní 

prostory

Po částečné 

rekonstrukci

Pronájem 

kancelářských prostor v 

centru

Centrum 19 3630 192 Bez provize RK, bez 

energií

Kanceláře Novostavba

Pronájem 

kancelářských prostor v 

centru

Centrum 97 16000 165 Bez provize RK, bez 

energií

Kanceláře Novostavba

Pronájem 

kancelářských prostor v 

centru

Centrum 30 6250 209 Neplatí se provize RK, 

bez energií

Kanceláře Po 

rekonstrukci

Pronájem 

kancelářských prostor v 

centru

Centrum 185 15417 84 Bez provize RK, bez 

energií

Kanceláře Velmi dobrý

Pronájem 

kancelářských prostor v 

centru

Centrum 95 15000 158 Bez provize RK, bez 

energií

Kanceláře Po 

rekonstrukci

Pronájem 

kancelářských prostor v 

centru

Centrum 65 13000 200 Bez provize RK, bez 

energií

Kanceláře Velmi dobrý

Pronájem 

kancelářských prostor v 

centru

Centrum 175 22896 131 Bez provize RK, bez 

energií

Kanceláře Velmi dobrý

Pronájem 

kancelářských prostor v 

centru

Centrum 350 29167 84 Bez provize RK, bez 

energií

Kanceláře Velmi dobrý

Pronájem 

kancelářských prostor v 

centru

Centrum 376 45496 121 Bez provize RK, bez 

energií

Kanceláře Velmi dobrý

Pronájem obchodních 

prostor v centru
Centrum 130 20000 154 Bez provize RK, bez 

energií

Obchodní 

prostory

Velmi dobrý

Pronájem 

kancelářských prostor v 

centru

Centrum 80 11000 138 Bez provize RK, bez 

energií

Kanceláře Velmi dobrý

Ceny uváděné bez DPH Zdroj dat: www.sreality.cz k 2.7.2013

Pronájmy komerčních prostor
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4. 4. 2. SWOT analýza  

 Následující část je věnována SWOT analýze, kde jsou shrnuty silné a slabé 

stránky, příležitosti a hrozby projektu „Zelený park“.  

 V první řadě budou popsány silné stránky. Silné stránky projektu jsou lokalita a 

parkovací prostory pod objektem a v jeho okolí. Jako první bod byla zvolena lokalita, 

protože se projekt nachází v poměrně lukrativní oblasti v centru města. Navíc je na 

hlavním tahu z centra města na autobusové a vlakové nádraží. Tudy projde denně 

mnoho lidí. Druhou silnou stránkou je možnost parkování v objektu v podzemních 

prostorech, které zahrnují 70 parkovacích míst a dále vně objektu, kde je k dispozici 

dalších 67 míst. Objekt se nachází v poměrně hustě obydlené oblasti, kde je zejména 

v odpoledních hodinách složité parkování. Třetí silnou stránkou je investorem 

prezentovaná výhoda nízkých provozních nákladů. 

 

  
 

Tabulka 10: SWOT analýza 

 

 

 Druhá část analýzy se zabývá slabými stránkami projektu. První slabou stránkou 

je špatné načasování projektu plynoucí ze zjištění v situační analýze. Především se 

jedná o současný stav na stavebním a realitním trhu a také o nejbližší odhadovaný 

vývoj, kdy vyhlídky nejsou výrazně lepší. Druhou slabou stránkou plynoucí z analýzy 

Silné stránky 

 Lokalita z hlediska 
dostupnosti a zázemí 

 Možnosti parkování 

 Nízké provozní náklady 

Slabé stránky 

 Špatné načasování 
projektu 

 Cena 

Příležitosti 

 Nízké úrokové sazby u 
hypoték a úvěrů 

Hrozby 

 Špatná ekonomické 
situace 

 Slabý realitní trh 

 Zvýšení DPH 
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konkurence zpracované v závěru kapitoly 4. 4. 1. a finanční analýzy zpracované 

v kapitole 4. 10. je vysoká cena Ta je vyšší nejen u komerčních prostor, ale také u 

bytových jednotek v porovnání s konkurencí. 

 Třetí část analýzy charakterizuje příležitosti projektu. Příležitostí pro projekt je 

snaha oživit realitní trh nízkými úrokovými sazbami úvěrů, což bylo zjištěno v situační 

analýze. V současné době jsou úroky na historicky nejnižší hodnotě těsně pod 3%. 

 Poslední čtvrtá část se zabývá hrozbami pro projekt, které mu mohou uškodit. 

Jako hlavní hrozby jsou viděny neustále špatná ekonomická situace plynoucí ze situační 

analýzy a ne příliš dobře se jevící vyhlídky realitního a stavebního trhu, které predikují 

analytici.   

 Ucelený přehled je vypracován v přehledné tabulce. Management v rámci 

marketingového plánování musí brát na tyto prvky ohled a ve strategii musí být 

zohledněny.  
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4. 4. 3. Cíle a problémy  

 V kapitole jsou rozebrány cíle a problémy, které je třeba řešit v rámci 

marketingového plánování. V první řadě jsou rozebrány cíle společnosti, kterých chce 

dosáhnout. 

 

Obrázek 6: Cíle 

 

 Hlavními cíli jsou prodat nebo pronajmout 100% ploch, aby byla investice 

efektivní. Zabezpečit návratnost investice do 16 let. Neméně důležitým cílem je mít 

spokojené zákazníky a tím pádem i kladné reference pro další případné investiční 

aktivity. Ale stojí zde i problémy, se kterými je třeba se vypořádat. Prvním problémem, 

který bude mít vliv na dosažení cílů, je získání dostatečného zájmu ze strany 

potencionálních zákazníků. Druhým problémem je nastavení optimální ceny, aby byla 

zabezpečena na jedné straně návratnost investice a na druhé straně zájem zákazníků. 

Třetím problémem je zabezpečit potřebnou kvalitu projektu a nabízených služeb, aby 

byl projekt vnímán zákazníky jako kvalitní.  

 

Obrázek 7: Problémy  

Prodat, 
pronajmout 100% 

Návratnost 
investice do 16 let 

Spokojenost 
zákazníků 

Plnění 
Cílů 

Zájem 
zákazníků 

Optimální 
nastavení 

ceny 

Celková 
kvalita 

projektu 
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Po vyřešení těchto výše uvedených problémů budou naplněny jednotlivé stanovené cíle 

investičního záměru projektu „Zelený park“.  

 Při tvorbě marketingové strategie je nutné vědět, pro jakou cílovou skupinu je 

strategie tvořena. Jelikož se jedná o poměrně drahé nemovitosti v lukrativní lokalitě, tak 

cílovou skupinou pro část projektu určenou pro bydlení jsou potencionální zákazníci ve 

vyšší příjmové skupině. Ti většinou preferují bydlení v lokalitách s přínosy a náklady 

života v centru města. Komerční část je zacílena především na podnikatele v oblasti 

služeb. Obě tyto skupiny budou pokryty v rámci celého kraje Vysočina. 

4. 4. 4. Marketingová strategie 

 V této části je vypracován konkrétní marketingový přístup, jenž povede 

k dosažení stanovených cílů. Na následujícím obrázku jsou znázorněny způsoby, jakými 

lze vyřešit problémy vedoucí k dosažení požadovaných cílů. 

 

 

Obrázek 8: Marketingové prostředky 

 

 Prvním důležitým bodem je získání zájmu zákazníků, a proto je třeba potenciální 

zákazníky o projektu informovat vhodnými prostředky. S potenciálními zákazníky se 

počítá nejenom ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém kraji Vysočina. 

Informovanost bude podporována především internetovými stránkami, které budou 

obsahovat veškeré informace o projektu. Samotné internetové stránky by však nebyly 

dostačující pro získání většího zájmu zákazníků, a proto bude potřeba přilákat 

potencionální zákazníky k návštěvě těchto stránek pomocí reklamy. Jako možnosti 

•Relama v tisku 

•Reklama na internetu 

•Reklama v rádiu 

•Banner 

•Reklama v TV 

Získat zájem zákazníků 

•Cena nastavena s ohledem na náklady 

•Cena nastavena s ohledem na konkurenci 

•Cena nastavena s ohledem na poptávku 

Optimální nastavení ceny 

•Kladné reference  od zákazníků 

•Komunikace se zákazníky 
Celková kvalita projektu 
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reklamy se dnes nabízí nejrozšířenější média, kterými jsou tisk, televizní vysílání, 

internet, rádio a dále pak billboardy a reklamní bannery. Na této úrovni se nejeví jako 

vhodná reklama v televizním vysílání. Je to z důvodu složitosti přípravy reklamního 

spotu a dále pak nevhodnou šíří pokrytí. Ve městě je provozován místí kabelový kanál, 

který má omezené pokrytí pouze v domácnostech s připojením na kabelovou TV. Za 

hranicemi města již není vysílání dostupné. Jako vhodnější způsob propagace se jeví 

reklama v rádiu s pokrytím celého regionu. Dalším způsobem propagace bude reklama 

v místním tisku s pokrytím celého kraje Vysočina. Podobně bude vedena reklamní 

kampaň na internetových stránkách, které budou pokrývat rovněž celý kraj Vysočina. 

V místě staveniště na oplocení bude umístěn reklamní banner, představující projekt 

procházejícím a projíždějícím. Podrobněji jsou tyto aktivity rozebrány v části programy 

činností. 

 Dalším bodem je optimální nastavení ceny. Ta by měla být sestavena s ohledem 

na náklady, konkurenci a poptávku. V tomto případě s ohledem na náklady plynoucích 

z části finanční analýzy a hodnocení zpracované v kapitole 4. 10. není možno nabízet 

ceny výhodnější než konkurence, a tak se ceny budou pohybovat ve vyšší cenové 

kategorii.  

 Celková kvalita projektu bude zajišťována kladnými referencemi od zákazníků a 

pomocí komunikace se zákazníky. Pro tyto účely bude zřízena zákaznická linka 

s obchodním zástupcem. Detailněji jsou tyto aktivity rozebrány v části programy 

činností. 

 Pro úspěšné prosazení projektu je potřeba projekt komercializovat. 

Komercializace projektu bude spočívat především v efektivní interpretaci předností a 

výhod projektu oproti konkurenci. Důležité bude interpretovat relevantní informace 

zajímavou a srozumitelnou formou.  

Vyzdvižení předností projektu: 

 Nízké provozní náklady 

 Lokalizace projektu 

 Parkovací možnosti  

 První kladnou stránkou projektu jsou nízké provozní náklady, které je potřeba 

v procesu komercializace patřičně interpretovat. Při interpretaci této přednosti bude 

důležité upozorňovat na vysoké ceny energií, které obecně zvedají provozní náklady. 
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Potencionálním zákazníkům bude důležité podat, že v případě investice do projektu 

Zelený park budou tyto provozní náklady nízké.  

 Druhým bodem, který bude důležité vyzdvihnout, je lokalizace projektu. Zejména 

zdůraznit, že v těsné blízkosti je veškerá občanská vybavenost, jako jsou školy, nákupní 

centra, malé obchody, kavárny, parky a další zázemí spojené s výhodami lokalizace 

v centru města.  

 Třetí, v dnešní době důležitou silnou stránkou, je možnost parkování v garážovém 

stání přímo v objektu. Tento bod bude nutné také nezapomenout patřičně vyzdvihnout 

při propagaci projektu a zdůraznit skutečnost, že parkování je již v ceně nemovitosti 

zahrnuté. 

4. 4. 5. Marketingový mix  

 V této části bude sestaven vhodný marketingový mix pro polyfunkční objekt 

Zelený park. Produkt je již detailněji popsaný v části „4. Hodnocený projekt“. Dalším 

bodem marketingové mixu je cena. Cena byla stanovena s ohledem na náklady, 

konkurenci a poptávku. Po finančním hodnocení a analýze byly stanoveny ceny za 

prodej a pronájem bytových a komerčních prostor následovně.  

 

 255 Kč/m2 bez DPH měsíční nájemné komerčních prostor 

 29 000 Kč/m2 bez DPH za prodej bytových prostor   

  

 Cena za prodej bytových prostor již zahrnuje parkovací stání v objektu. 

S ohledem na investiční náklady není možné nabídnout výrazně výhodnější ceny než 

má konkurence. Tím pádem se ceny pohybují zhruba v úrovni adekvátní konkurence.  

 Místo realizace projektu je centrum města Žďáru nad Sázavou na rohu ulic 

Nádražní a Smetanova. Tato lokace je pro realizaci podobného projektu ideální. 

 Následující bod, který je třeba vyřešit je podpora prodeje. Podpora prodeje bude 

řešena pomocí internetových stránek, reklamy v místním tisku, reklamy na internetu, 

reklamy v místním rádiu a bannery v místě stavby. Důležitou součástí podpory prodeje 

bude také obchodní zástupce, který se bude starat o potencionální zákazníky a o prodej 

prostor v objektu. Z pohledu investora se bude jednat o přímý prodej, kdy si bude 

investor veškeré potřebné činnosti koordinovat sám bez zprostředkovatelů.    
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4. 4. 6. Programy činností  

 V této kapitole budou popsány konkrétní činnosti vedoucí k dosažení cílů. Jako 

první krok bude vhodné vytvořit internetové stránky, kde budou zveřejněny veškeré 

důležité informace o celém projektu. Zde bude důležité uvést kompletní nabídku 

nabízených prostor s jednoduchými výkresy a příslušnými cenami. Dále bude vhodné 

uvést termíny důležitých milníků, jako je například zahájení realizace a předpokládaný 

termín kolaudace. Nebude chybět také fotogalerie s vizualizacemi celého projektu. 

Předpokládané celkové náklady na webové stránky jsou 20 000 Kč.  

 Dále bude důležité zabezpečit reklamu na internetu, která bude odkazovat právě 

na již zmíněné webové stránky. Internetová reklama bude umístěna na stránkách 

místního deníku jako odkaz v pravém reklamním panelu v tzv. skyscraperu. Reklama 

bude nastavená časově na 15 týdnů v online inzerci kraj. Náklady jsou předpokládány 

na 468 000 Kč dle aktuálního ceníku deníku se slevou za opakování.  

 Dalším prostředkem propagace projektu bude reklama v tisku. Konkrétně se bude 

jednat o reklamu na titulní straně o takzvaný „nadval 6 sl. x 30mm“ v Deníku kraje 

Vysočina na 10 týdnů (pondělí, čtvrtek, sobota). Náklady na reklamu v tisku jsou 

předpokládány na 291 600 Kč.  

 Na místě staveniště bude umístěn také banner po celou dobu realizace stavby. 

Banner bude o rozměrech 4 x 6 m na vlastním pozemku za 4 536 Kč (189 Kč/m2). 

Banner bude orientován na křižovatku ulice Nádražní a Smetanova a bude obsahovat 

vizualizaci s odkazem na internetové stránky.  

 Posledním nástrojem propagace bude reklama v rádiu. Reklama bude v rádiu 

Impuls a bude činná 6 měsíců. Bude se jednat o 100 vstupů po 30 vteřinách mezi 12. a 

15. hodinou rozložených do 6 měsíců. Náklady na reklamu v rádiu jsou dle aktuálního 

ceníku na hodnotě 120 000 Kč. Jednotlivé programy činností jsou uvedeny v následující 

tabulce.  

 Dále budou informovanost a servis pro potencionální zákazníky zabezpečeny 

pomocí infolinky s obchodním zástupcem. Tento obchodní zástupce bude dostupný na 

mobilním telefonu a bude poskytovat informace, řešit případné dotazy a obecně se starat 

o potencionální zákazníky, včetně uzavírání smluv. Náklady vyhrazené pro tuto funkci 

jsou ve výši 25 000 Kč měsíčně. Obchodní zástupce bude mít také na starosti sběr dat 
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pro účely kontroly marketingových činností v kontrolní fázi marketingového plánování. 

Funkce bude zřízena na dobu 18 měsíců. (32, 33, 34, 35, 36) 

 

Činnost Začátek Konec Náklady Zodpovídá 

Webové stránky 1. 8. 2013 31. 12. 2014 20 000 Marketing manager 

Reklama internet 2. 9. 2013 8. 12. 2014 468 000 Marketing manager 

Reklama tisk 9. 12. 2013 16. 2. 2014 291 600 Marketing manager 

Banner Začátek výst. Konec. výst. 4 536 Marketing manager 

Reklama rádio 1. 9. 2013 28. 2. 2014 120 000 Marketing manager 

Obchodní zástupce 1. 9. 2013 28. 2. 2015 450 000 Marketing manager 

 

Tabulka 11: Programy činností 

4. 4. 7. Rozpočet  

 Rozpočet na marketingové aktivity je uvažován ve výši 1 354 136 Kč 

představujících zhruba 0,9% nákladů projektu o objemu 145 000 000 Kč. Podrobně 

rozepsaný rozpočet uvádí následující tabulka.  

 

Činnost Jednotková cena Počet jednotek Cena (Kč bez DPH) 

Webové stránky 20 000 Kč/ks 1 ks 20 000  

Reklama internet 39 000 Kč/týden 15 týdnů 468 000 

Reklama tisk 29 160 Kč/týden 10 týdnů 291 600 

Banner 189 Kč/m2 24 m2 4 536 

Reklama rádio 1 200 Kč/vstup 100 vstupů 120 000 

Obchodní zástupce 25 000 Kč/měsíc 18 měsíců 450 000 

Cena celkem 1 354 136 Kč 
 

Tabulka 12: Rozpočty činností (32, 33, 34, 35, 36) 

 

 Z tabulky je patrné, že nejnákladnější položka je reklama na internetu, která 

v základní sazbě vychází na 585 000 Kč a po zvýhodnění 20% za opakování dle ceníku 

na 468 000 Kč. Druhou významnou položkou je obchodní zástupce s plánovaným 

nákladem 450 000 Kč. Třetí nejnákladnější položka je reklama v tisku s plánovým 

nákladem 291 600 Kč. Reklama v rádiu s plánovanými sty vstupy vychází na 120 000 
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Kč. Webové stránky a reklamní banner v porovnání s ostatními položkami tvoří již 

méně finančně náročnou činnost s náklady 20 000 Kč a 4 536 Kč. Po sečtení veškerých 

položek se předpokládané celkové náklady vyšplhají na 1 354 136 Kč.  

4. 4. 8. Kontrolní mechanizmy 

 Veškeré marketingové aktivity je také důležité kontrolovat. Kontrola v tomto 

případě bude především zabezpečena dvěma hlavními způsoby. Prvním způsobem bude 

kontrola návštěvnosti webových stránek. Tato kontrola bude plošného charakteru, kdy 

bude kontrolována hlavně celková publicita projektu. Při kontrole návštěvnosti 

webových stránek nebude možné vyčíst detailnější informace potřebné k vyhodnocení 

jednotlivých marketingových činností.  

 Pro detailnější kontrolu marketingových činností se jeví jako vhodnější druhý 

způsob kontroly pomocí obchodního zástupce. Tento obchodní zástupce bude při 

jednání s potenciálními klienty zjišťovat, jakým způsobem se o projektu dozvěděli, a co 

je na něm zaujalo. Tyto získané informace se poté vyhodnotí a mohou se později využít 

při realizaci dalších projektů.  

 

 

 

Obrázek 9: Kontrolní mechanizmus 
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-webové stránky 

Vyhodnocení 

získaných 
informací 

Zpětná vazba  

-nápravná 
opatření 



58 

 

4. 4. 9. Implementace  

 Implementace marketingového plánování bude probíhat v čase a v závislosti na 

postupu realizace investičního záměru. Jednotlivé činnosti jsou pro přehlednost 

znázorněny na časové ose. Investor předpokládá vlastní projekt realizovat během půl 

druhého roku, a proto jsou také převážně do tohoto časového úseku směřovány 

marketingové aktivity.  Implementace marketingových aktivit je přehledně znázorněna 

na následujícím grafu.  

 

 

Graf 16: Implementace marketingového plánu 

 

4. 5. Popis technologie a velikost 

 Projekt „Zelený park“ je navržen jako železobetonová skeletová konstrukce se 

zděným výplňovým pláštěm. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem a 

jako vnější úprava povrchu jsou použity různé barevné kombinace provětrávaných 

fasád. Na výplně otvorů jsou použita hliníková a plastová okna. Objekt je celkově 

koncipován jako energeticky úsporný. (15)    

 Projekt sestává ze čtyř objektů A, B, C, D, které jsou v nejnižším podlaží 

vzájemně propojeny a zaujímají pozemek s parcelním číslem 6167/2 v katastrálním 

území Město Žďár 795 232 o výměře 6116 m
2
. (37) 
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4. 6. Materiálové vstupy a energie 

 V této části studie proveditelnosti bude rozebráno materiálové a energetické 

zabezpečení projektu v realizační a provozní fázi. Dokumentace a podklady nejsou 

v takové úrovni, aby bylo možné řešit tuto část podrobně, a proto je pojata obecněji. 

 Materiálové zabezpečení v realizační fázi se bude zabývat zabezpečením energií a 

materiály pro potřebu výstavby. Dodávka elektrické energie bude zajištěna pomocí 

městské rozvodné sítě, která se na území celého města nachází. Také pro zajištění 

dodávky vody bude využito napojení na místní sítě. Důležité pro samotnou výstavbu je 

zabezpečení potřebných dodávek stavebních materiálů. Tyto dodávky budou zajišťovat 

v co největší míře místní dodavatelé stavebních materiálů, kterých je ve městě několik:  

 

Firma Adresa 

MITOP HB, s.r.o. Jamská 1670/30 

JPM METAL, s.r.o. Jihlavská 2373/30 

Střechokomplex, s.r.o. Jamská 2457/6 

JP Trade CZ, s.r.o. Jihlavská 1007/2 

STAVOSPOL, s.r.o. Santiniho 17/27 

GREMIS, s.r.o. Brněnská 125/36 

Holcim (Česko) a.s., člen koncernu Brněnská 2243/31  

TBG PKS, a.s. Jamská 2440/61 

 

Tabulka 13: Stavebniny ve městě (38) 

 

 Materiálové a energetické zabezpečení v provozní fázi bude spočívat především 

v zajištění provozu budovy pomocí elektrické energie a plynu. Objekt bude napojen na 

elektrickou síť a na plyn pro pohodlné užívání objektu. (15)  
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4. 7. Umístění  

 Projekt Zelený park se nachází ve městě Žďáru nad Sázavou u křižovatky ulic 

Nádražní a Smetanova. Ulice Nádražní je spojovací komunikací mezi vlakovým 

nádražím, autobusovým nádražím a Náměstím republiky. Celkově lokalita zahrnuje 

bytové, rodinné domy, ale také komerční objekty a objekty veřejných institucí. 

V lokalitě je chůzí na dosah mateřská škola, základní škola, střední zdravotnická škola, 

gymnázium, malé obchody i supermarkety.  

 

  

Obrázek 10: Mapa (39) 

 

Město je považováno za sportovní a průmyslové centrum oblasti. Ve městě se nachází 

široké možnosti sportovního využití. Společně s nedalekým Novým Městem na Moravě 

nabízí lyžařské tratě v zimním období a cyklotrasy v letním období. Dále je možno 

využívat městského bazénu, zimního stadionu, fotbalového stadionu a tenisových kurtů. 

Projekt je také výborně napojený na veškerou infrastrukturu. Hlavní napojení bude na 

ulici Smetanova, která zajišťuje napojení na silnice první třídy ve směru na Brno a Nové 

Město na Moravě. V blízkosti se také nachází zastávka MHD. Dále se nedaleko ve 

vzdálenosti zhruba 325m nachází autobusové a vlakové nádraží. Podle zákona 

č.100/2001 Sb., O posuzování vlivů na životní prostředí a pozdějších změn (44), 

realizací projektu a jeho následným provozem nebyly shledány žádné významné vlivy 

na životní prostředí. Provozem projektu nebudou vznikat žádné nebezpečné odpady, 

kterým by bylo třeba věnovat pozornost.  



61 

 

4. 8. Lidské zdroje  

 Tato část se bude zabývat lidskými zdroji a především jejich potřebnou 

kvalifikací. Lidské zdroje jsou rozděleny podle jednotlivých fází projektu. Tato práce 

není dělaná pro konkrétní existující společnost, proto předpokladem bude, že 

investorem celé akce je čistě developerská investiční společnost. Ta se nezabývá 

realizací staveb, a nemá proto ani potřebné lidské zdroje na provedení projekčních, 

stavebních a montážních prací. Projekční, stavební a montážní práce proto budou 

dodávány externími firmami, na jejichž pracovníky budou kladeny níže uvedené 

nároky.     

 

 Lidské zdroje fáze přípravy 

 Lidské zdroje fáze realizace 

 Lidské zdroje fáze provozní 

 

 Lidské zdroje fáze přípravy budou zajišťovány pracovníky vlastní developerské 

společnosti ve spolupráci s externími pracovníky. Na tyto pozice budou kladeny níže 

uvedené nároky:   

 

 Projektový manažer – bude mít praxi v oboru minimálně 10 let a zkušenosti 

s podobně rozsáhlými stavbami 

 Projektant – zkušenosti s obdobnými stavbami 

 

 Lidské zdroje v realizační fázi budou zajišťovány externími pracovníky 

s požadavky především na zkušenosti z praxe, jak je uvedeno níže: 

 

 Stavbyvedoucí – praxe minimálně 10 let v oboru, bezúhonnost 

 Stavební dozor – praxe minimálně 10 let v oboru, bezúhonnost, nebude ze stejné 

firmy, jako je dodavatel  

 Mistr stavební výroby – praxe minimálně 10 let v oboru, bezúhonnost   

 Dělníci – počty a jejich odbornost bude záviset na dodavateli, který bude za 

jejich práci zodpovědný  
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Lidské zdroje provozní fáze budou řešeny vždy podle vzniklé situace a budou 

zajišťovány externími pracovníky. Se stálými pracovníky se v provozní fázi nepočítá.   

 

4. 9. Organizace a řízení  

 V části organizace a řízení bude uveden organigram  projektu včetně 

zodpovědností jednotlivých pracovníků a jejich kompetencí. Opět je důležité 

připomenout si, že se jedná o investora zabývajícího se developerskou investiční 

aktivitou bez vlastních projekčních, stavebních a montážních pracovníků. Jako první je 

uvedena organizace nejsložitější realizační fáze.  

 

 

 

Schéma 1: Organizace realizační fáze  

 

 

 Na schématu jsou znázorněny jednotlivé úrovně řízení projektu v realizační fázi, 

kde je nejvyšším orgánem investor, kterému se zodpovídá projektový manažer. 

Projektovému manažerovi se zodpovídá stavební dozor, který kontroluje průběh, cenu a 

kvalitu prováděných prací. Stavbyvedoucí se zodpovídá stavebnímu dozoru za průběh, 

cenu a kvalitu prováděných prací. Stavbyvedoucí má na starosti jednotlivé mistry 

stavební výroby s jejich dělníky.  V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé 

zodpovědnosti těchto pracovníků a také jejich kompetence v realizační fázi.  

Investor - jednatel 
společnosti 

Projektový 
manažer 

Stavební dozor 

Stavbyvedoucí 

Mistr Mistr 
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Funkce Přímý nadřízený Zodpovídá za Kompetence 

Projektový manažer Investor Průběh stavby dle plánu 
(časové a finanční plnění 
plánu) a koordinaci prací 
na projektu 

Finanční penalizace 
stavebního dozoru a 
zhotovitele 
zastoupeného 
stavbyvedoucím 

Stavební dozor Projektový manažer Dodržování projektové 
dokumentace vč. 
rozpočtu a kvality prací 
zhotovitelem 

Finanční penalizace 
zhotovitele 
zastoupeného 
stavbyvedoucím 

Stavbyvedoucí Stavební dozor Kvalitu prováděných 
prací a dodržování 
dokumentace včetně 
rozpočtu 

Finanční penalizace 
podřízených (mistrů a 
dělníků) 

Mistr Stavbyvedoucí Kvalitu prováděných 
prací a časové plnění 

Finanční penalizace 
dělníků 

 

Tabulka 14: Tabulka zodpovědností 

 

 Zbývá uvést již méně složité organizační struktury projektu a to přípravné fáze a 

fáze provozní. Na následujících organigramech jsou tyto fáze graficky znázorněny. 

První je uveden organigram přípravné fáze a druhý organigram provozní fáze.  

 

                     

Schéma 2: Organizace přípravné fáze             Schéma 3: Organizace provozní fáze  

 
 V přípravné fázi bude klíčová spolupráce projektového manažera s projektantem. 

Projektový manažer bude koordinovat projektové a přípravné práce v rámci požadavků 

investora a bude rovněž zodpovědný za výsledný projekt investorovi. Projektant bude 

z externí firmy s již dříve specifikovanými požadavky.  

 V poslední provozní fázi nastane podstatná změna, kdy projektového manažera 

nahradí sdružení nájemníků složené z jednotlivých nájemníků. 

Investor 

Projektový manažer 

Zodpovědný 
projektant 

Investor 

Sdružení nájemníků 

Jednotliví nájemníci 
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4. 10. Finanční analýza a hodnocení 

 Finanční analýza a hodnocení bude provedena pomocí metod NPV a výpočtu 

doby návratnosti. Tato práce je primárně zaměřena na marketingové plánování v rámci 

studie proveditelnosti a z důvodu omezeného rozsahu bude muset být v některých 

částech zjednodušena. Pro zjednodušení bude zaveden předpoklad, že náklady budou 

vynaloženy v prvním roce a požadovaná diskontní sazba bude 9%. Náklady na projekt 

byly odhadnuty pomocí hrubého rozpočtu přes rozpočtové ukazatele (41), náklady na 

projekční a inženýrskou činnost pomocí tabulek UNIKA (42) a cena pozemku byla 

stanovena odborným odhadem, který je přílohou této práce. (43) 

  Metoda NPV je metoda, která hodnotí projekt celkově v celé době jeho 

životnosti. Výpočet pracuje s diskontovanými hodnotami, čímž umožňuje respektovat 

časovou hodnotu peněz. Po výpočtu budeme investici akceptovat, pokud NPV bude 

nulové nebo kladné. (40)  

 

   ∑
  

      

 

   
      

 

 PV……… je současná hodnota v Kč 

 Ri………. je CF v jednotlivých letech v Kč 

 i………… je počet let od 1 do n 

 n………... je délka sledovaného období 

 r………… je diskontní sazba v %/100  

(40) 

 

           

 

 NPV……… je čistá současná hodnota 

 PV………... je současná hodnota 

 IC………… je investiční náklad  

(40)  
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 Samotný výpočet je uveden v následující tabulce, kdy v prvním roce jsou pouze 

náklady na projekt. Dále jsou uvedeny CF1 jako výnosy z pronájmů a CF2 výnosy z 

prodeje.  

 

Tabulka 15: Peněžní toky 

 

                                               

 

 Dalším ukazatelem je doba návratnosti uvedená jako diskontovaná doba 

návratnosti respektující časovou hodnotu peněz. Tato metoda porovnává počáteční 

investiční náklady s diskontovanými peněžními toky. (39) Dobu návratnosti lze vyčíst 

z tabulky pomocí kumulovaných peněžních toků.  

 

Tabulka 16: Návratnost 

Roky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CF1 0 10 795 680 10 795 680 10 795 680 10 795 680 10 795 680 10 795 680 10 795 680

CF2 0 62176000 0 0 0 0 0 0

CF -146 641 496 72 971 680 10 795 680 10 795 680 10 795 680 10 795 680 10 795 680 10 795 680

DF 1,0000 0,9174 0,8417 0,7722 0,7084 0,6499 0,5963 0,5470

DCF -146 641 496 66 944 219 9 086 724 8 336 424 7 647 660 7 016 112 6 437 464 5 905 237

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

10 795 680 10 795 680 10 795 680 10 795 680 10 795 680 10 795 680 10 795 680 10 795 680 10 795 680

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 795 680 10 795 680 10 795 680 10 795 680 10 795 680 10 795 680 10 795 680 10 795 680 10 795 680

0,5019 0,4604 0,4224 0,3875 0,3555 0,3262 0,2992 0,2745 0,2519

5 418 352 4 970 331 4 560 095 4 183 326 3 837 864 3 521 551 3 230 067 2 963 414 2 719 432

Rok CF1 CF2 CF DF pro 9% DCF KDCF

2014 -146 641 496 1 -146 641 496 -146 641 496

2015 10 795 680 62 176 000 72 971 680 0,9174 66 944 219 -79 697 277

2016 10 795 680 0 10 795 680 0,8417 9 086 724 -70 610 553

2017 10 795 680 0 10 795 680 0,7722 8 336 424 -62 274 129

2018 10 795 680 0 10 795 680 0,7084 7 647 660 -54 626 469

2019 10 795 680 0 10 795 680 0,6499 7 016 112 -47 610 357

2020 10 795 680 0 10 795 680 0,5963 6 437 464 -41 172 893

2021 10 795 680 0 10 795 680 0,547 5 905 237 -35 267 656

2022 10 795 680 0 10 795 680 0,5019 5 418 352 -29 849 304

2023 10 795 680 0 10 795 680 0,4604 4 970 331 -24 878 973

2024 10 795 680 0 10 795 680 0,4224 4 560 095 -20 318 878

2025 10 795 680 0 10 795 680 0,3875 4 183 326 -16 135 552

2026 10 795 680 0 10 795 680 0,3555 3 837 864 -12 297 687

2027 10 795 680 0 10 795 680 0,3262 3 521 551 -8 776 137

2028 10 795 680 0 10 795 680 0,2992 3 230 067 -5 546 069

2029 10 795 680 0 10 795 680 0,2745 2 963 414 -2 582 655

2030 10 795 680 0 10 795 680 0,2519 2 719 432 136 777
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4. 11. Analýza rizik 

 Přípravu projektu, realizaci a provoz budou provázet určitá rizika. Tato rizika a 

jejich míru působení lze minimalizovat vhodnou přípravou. Ta zahrnuje jejich 

definování soustavné vyhodnocování a případná opatření. Tato část studie se zabývá 

právě problematikou těchto rizik. Na obrázku je uvedeno schéma postupu analýzy rizik. 

 

Schéma 4: Analýza rizik 

 

 První část se zabývá identifikací rizik, kde jsou vypsaná jednotlivá rizika a 

setříděna podle věcné náplně. 

Tabulka rizik 
A - Finanční a ekonomická rizika 

Riziko Dopad 

A1 – Navýšení cen vstupů 
(materiál…) 

Zvýšení celkové ceny projektu ovlivní efektivitu 
investice, zvýšení nákladů na provoz v provozní 
fázi 

A2 – Růst nákladů v provozní fázi 
Bude nutné zvyšovat cenu nájmů a tím může dojít 
ke ztrátě klientů 

A3 – Nedostatek finančních 
prostředků v provozní fázi 

Bude nutné zvýšit cenu nájmů a tím může dojít ke 
ztrátě klientů, může vést až k neudržitelnosti 
projektu 

A4 – Nedostatek finančních 
prostředků v realizační fázi 

Nutnost žádat nové prostředky, klesá hodnota 
investice, může vést k zastavení projektu nebo 
prodeji 

A5 – Změna úrokové sazby úvěru 
Zvýšení pořizovací ceny projektu a tím pádem 
pokles investiční efektivity 

1 
• Identifikace rizik 

2 
• Analýza a kvantifikace rizik 

3 
• Odezva na rizika 
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B – Technická 

B1 – Nedostatky v projektu (v 
projektové žádosti) 

Může dojít k neposkytnutí úvěru a bude nutné 
projekt přepracovat, zdržení projektu 

B2 – Špatná koordinace 
dodavatelských prací 

Dopadem může být prodloužení doby výstavby, 
prodražení projektu 

B3 – Nedodržení termínu 
dokončení (kolaudace) 

Může dojít ke ztrátě klientů 

B4 – Změny v projektu Prodloužení realizace a prodražení 

B5 – Nekvalitní práce dodavatelů 
Vícenáklady spojené s odstraňováním vad a 
nedodělků, ztráta klientů 

C – Lidský faktor 

C1 – Špatná kvalifikace pracovní síly 
v realizační fázi 

Nekvalitně odvedená práce, vícenáklady na 
opravy a nedodělky 

C2 – Nezkušený management 

Prodražení, prodloužení realizace, neefektivní 
získávání zákazníků 

C3 – Nedostatečné kompetence 
v projektovém týmu a 
managementu 

Špatné fungování týmu, ohrožení přípravy 
projektu, prodloužení výstavby, prodražení… 

D – Vyšší moc 

D1 – Živelná pohroma v realizační 
fázi 

Prodloužení realizace a prodražení 

D2 – Živelná pohroma v provozní 
fázi 

Možné ohrožení z hlediska udržitelnosti projektu 

D3 – Útok (žhářství) 

Ohrožení provozu, možné ohrožení z hlediska 
udržitelnosti 

D4 – Havárie plynu 

Ohrožení provozu, možné ohrožení z hlediska 
udržitelnosti 

E – Legislativní 

E1 – Nedodržení právních norem 

Projekt by nemohl být uveden do provozu 
(kolaudován), opoždění projektu, vícenáklady 
spojené s uvedením do vyhovujícího stavu 

F – Tržní 

F1 – Vstup nové konkurence 

Mohlo by dojít k nenaplnění projektu zákazníky, k 
odchodu současných zákazníků, snížení poptávky 
a konkurenceschopnosti 

F2 – Stávající konkurence Mohlo by dojít k nenaplnění projektu zákazníky 

F3 – Nedostatečný zájem nájemců 
(slabá poptávka) 

Ohrožení provozu, možné ohrožení z hlediska 
udržitelnosti 

 

Tabulka 17: Rizika 
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 Dále byla rizika analyzována a kvantifikována pro zjištění relativní důležitosti 

(významu jednotlivých rizik) podle metody Pravděpodobnost – Dopad, jak uvádí 

literatura (7) 

 

Tabulka míry dopadu Tabulka pravděpodobnosti výskytu 

Hodnota Dopad Hodnota Pravděpodobnost 

1 Zanedbatelný 1 Téměř nemožná 

2 Malý 2 Výjimečně možná 

3 Významný 3 Možná 

4 Velmi významný 4 Pravděpodobná 

5 Nepřijatelný 5 Téměř jistá 
 

Tabulka 18: Stupnice hodnocení rizik 

 

 Následně byl stanoven význam jednotlivých rizik vynásobením hodnot dopadu a 

pravděpodobnosti, z čehož vzejde význam rizika. Tabulka hodnot pro určení významu 

jednotlivých rizik je uvedena dále. 

  

Tabulka rizik 
A - Finanční a ekonomická rizika 

Riziko Dopad Pravděpodobnost Význam 

A1 – Navýšení cen vstupů (materiál…) 3 3 9 

A2 – Růst nákladů v provozní fázi 3 3 9 

A3 – Nedostatek finančních prostředků 
v provozní fázi 

4 2 8 

A4 – Nedostatek finančních prostředků 
v realizační fázi 

4 2 8 

A5 – Změna úrokové sazby úvěru 4 2 8 

B – Technická 

B1 – Nedostatky v projektu (v 
projektové žádosti) 

4 2 8 

B2 – Špatná koordinace dodavatelských 
prací 

3 2 6 

B3 – Nedodržení termínu dokončení 
(kolaudace) 

3 2 6 

B4 – Změny v projektu 2 2 4 

B5 – Nekvalitní práce dodavatelů 5 2 10 
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C – Lidský faktor 

C1 – Špatná kvalifikace pracovní síly 
v realizační fázi 

5 2 10 

C2 – Nezkušený management 5 2 10 

C3 – Nedostatečné kompetence 
v projektovém týmu a managementu 

3 2 6 

D – Vyšší moc 

D1 – Živelná pohroma v realizační fázi 4 1 4 

D2 – Živelná pohroma v provozní fázi 3 2 6 

D3 – Útok (žhářství) 4 1 4 

D4 – Havárie plynu 4 1 4 

E – Legislativní 

E1 – Nedodržení právních norem 4 1 4 

F – Tržní 

F1 – Vstup nové konkurence 3 3 9 

F2 – Stávající konkurence 2 4 8 

F3 – Nedostatečný zájem nájemců 
(slabá poptávka) 

4 3 12 

 

Tabulka 19: Význam rizik 

 

 

Tabulka 20: Mapa rizik 

 

 Další část se zabývá odezvami na rizika, které vedou k jejich vyloučení, snížení, 

přenosu nebo přijetí, jak uvádí literatura. (7) 

V následující tabulce jsou uvedena opatření pro eliminaci jednotlivých rizik: 

Pravděpodobnost / 

dopad
Téměř nemožná Výjimečně možná Možná Pravděpodobná Téměř jistá

1 2 3 4 5

Nepřijatelný 5

5 10 15 20 25

Velmi významný 4

4 8 12 16 20

Významný 3

3 6 9 12 15

Malý 2

2 4 6 8 10

Zanedbatelný 1

1 2 3 4 5

A1, A2, F1

A3, A4, A5, B1 F3

B3, C3,
D2, B2

F2

D1, D3, 
D4, E1

B4

B5, C1, C2
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Tabulka rizik 
A - Finanční a ekonomická rizika 

Riziko Opatření 

A1 – Navýšení cen vstupů 
(materiál…) 

Zvýšené náklady budou pokryty z rezervy 
zahrnuté v rozpočtu 

A2 – Růst nákladů v provozní fázi 
Zvýšené náklady v provozní fázi budou pokryty z 
vlastních zdrojů provozovatele 

A3 – Nedostatek finančních 
prostředků v provozní fázi 

Provozovatel počítá s určitou rezervou 

A4 – Nedostatek finančních 
prostředků v realizační fázi 

Rozpočet je sestaven zkušenými odborníky a 
počítá s určitou rezervou 

A5 – Změna úrokové sazby úvěru 
Při vyřizování úvěru bude úroková sazba 
zafixována 

B – Technická 

B1 – Nedostatky v projektu (v 
projektové žádosti) 

Projektová žádost bude vypracována týmem se 
zkušenostmi s podobnými projekty 

B2 – Špatná organizace 
dodavatelských prací 

Projektové řízení bude provádět tým se 
zkušenostmi s obdobnými projekty 

B3 – Nedodržení termínu 
dokončení (kolaudace) 

Za dodržení termínu bude zodpovědný generální 
dodavatel, který bude mít zkušenosti s 
obdobnými projekty a vše bude smluvně 
ošetřeno pomocí pokut z prodlení 

B4 – Změny v projektu 

Před definitivním rozhodnutím bude pečlivě 
zvážen rozsah projektu na základě dostupných 
informací 

B5 – Nekvalitní práce dodavatelů 
Při výběru dodavatelů budou hodnoceny jejich 
reference a zkušenosti 

C – Lidský faktor 

C1 – Špatná kvalifikace pracovní síly 
v realizační fázi 

Za pracovníky bude zodpovědný generální 
dodavatel a případné následky ponese právě on, 
bude ošetřeno ve smlouvě o dílo 

C2 – Nezkušený management 

Management má mnohaleté zkušenosti s 
obdobnými projekty 

C3 – Nedostatečné kompetence 
v projektovém týmu a 
managementu 

Jednotliví členové týmu mají stanovené přesně 
svoje role a kompetence podle organizační 
struktury 

D – Vyšší moc 

D1 – Živelná pohroma v realizační 
fázi 

Nelze zabránit, pouze bude vše pojištěné proti 
živelným pohromám 

D2 – Živelná pohroma v provozní 
fázi 

Nelze zabránit, pouze bude vše pojištěné proti 
živelným pohromám 

D3 – Útok (žhářství) Nelze zabránit, bude pouze pojištěno 

D4 – Havárie plynu Budou prováděny pravidelné revize 
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E – Legislativní 

E1 – Nedodržení právních norem 
Projekt bude vypracován týmem se zkušenostmi s 
podobnými projekty 

F – Tržní 

F1 – Vstup nové konkurence 
Analýzy a marketingové plánování zpracuje 
odborný a zkušený tým 

F2 – Stávající konkurence 
Analýzy a marketingové plánování zpracuje 
odborný a zkušený tým 

F3 – Nedostatečný zájem nájemců 
(slabá poptávka) 

Analýzy a marketingové plánování zpracuje 
odborný a zkušený tým 

  

Tabulka 21: Eliminace rizik 

 

 V této kapitole byla analyzována nejvýznamnější rizika. Mezi ně patří zejména 

nekvalitní práce dodavatelů, špatná kvalifikace pracovní síly, nezkušený management a 

jako nevýznamnější riziko se jeví slabá poptávka. Pro tato rizika a další významná 

rizika byla dále provedena opatření, která jsou popsaná výše. 

 

4. 12. Plán realizace 

Plán realizace bude sestaven na základě údajů uváděných investorem, kdy investor 

předpokládá výstavbu provést během 18 měsíců od vydání stavebního povolení. Tyto 

základní milníky jsou zobrazeny na následující časové ose. Začátek výstavby je 

předpokládán na 8. měsíc 2013. (15) 

 

 

Graf 17: Plán realizace  
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5. Závěr 

 V této práci byl na základě teoretických poznatků získaných od různých autorů 

popsán postup sestavení studie proveditelnosti. Bylo zde také poukázáno jak vhodně 

zapracovat do této studie marketingové plánování, které odborná literatura uvádí jako 

nedílnou součást každé studie. Různí autoři se prakticky v žádných zásadních věcech 

neliší a na podstatu problému nahlíží obdobně.  

 V praktické části této práce byla zpracována studie proveditelnosti pro konkrétní 

modelový případ. Jednalo se o zaměření na stavební podnik a to na stavebního 

developera zamýšlejícího realizovat výstavbu polyfunkčního komplexu v okresním 

městě Žďáru nad Sázavou. V této práci bylo patrné propojení jednotlivých částí studie 

proveditelnosti, kdy spolu jednotlivé části studie přímo souvisí a jsou na sobě přímo 

závislé. Například při stanovování cen pro marketingový mix bylo nutné vycházet 

z finanční analýzy. Při analýze rizik bylo důležité nahlížet na marketingové analýzy. 

Tímto byl splněn jeden z hlavních cílů této práce, kterým bylo poukázat na propojení 

marketingového plánování s ostatními částmi studie proveditelnosti.  

 Dalším cílem práce, který byl splněn, bylo vytvořit marketingový plán pro 

modelový investiční záměr. Tento marketingový plán byl vytvořen podle metodiky 

vycházející z odborné literatury, kdy byly brány v úvahu názory mnoha autorů. Ti se v 

podstatě shodovali a navzájem se doplňovali. V první fázi marketingového plánování 

bylo důležité zanalyzovat trh. Poté byly vytyčeny cíle, na které byly vytvořeny 

marketingové strategie. Marketingové strategie nebylo možné začít tvořit bez 

předešlého finančního hodnocení projektu, ze kterého vyplynuly minimální ceny, za 

které bude možno nabízet prostory v objektu. Tyto ceny bylo poté nutné porovnat 

s konkurencí, která byla zanalyzována v části marketingových analýz. V tomto případě 

rozhodnutí o realizaci bylo přímo ovlivněno marketingovými analýzami, které ukázaly, 

že projekt bude obtížně konkurence schopný ve skomírajícím tržním prostředí hlavně 

z hlediska vysokých cen. Bez zpracovaného marketingového plánu by byly opomenuty 

zásadní faktory přímo ovlivňující úspěšnost každého podobného projektu, jako je tržní 

prostředí včetně konkurence.  Dále by také nebyly vytvořeny následné cesty prezentující 

projekt potencionálním zákazníkům. Těmito všemi důležitými faktory byla mimo jiné 

potvrzena nezbytnost marketingu při sestavování studie proveditelnosti a posuzování 

investičních projektů.  
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7. Seznam použitých zkratek 
 

ČSÚ            Český statistický úřad 

HDP            Hrubý domácí produkt 

PEST           Policy, Economic, Social, Technology 

SLEPT         Social, Legal, Economic, Policy, Technology  

SWOT         Strenghts, Weaknesses, Oppurtunities, Threats 

NPV            Čistá současná hodnota 

PV               Současná hodnota 

IC                Investiční náklad                
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