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Abstrakt 
Cílem diplomové práce je vytvoření plánu řízení konkrétního developerského projektu a 

definování možných rizik, které mohou nastat v realizační fázi z pohledu developerské 

společnosti. Diplomová práce se dále zabývá základní charakteristikou projektového řízení, 

principů a postupů, které jsou v praxi využívány jak při přípravě, tak přímo pro řízení 

výstavbového projektu a následně zmapování celého procesu plánování developerského 

projektu.  
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Abstract 
The aim of the thesis is to create a management plan of a specific development project and 

define the potential risks that may arise in the implementation phase from the perspective of 

the development company. The thesis also deals with the basic characteristic of project 

management, principles and practices that are used in practice both in the preparation and 

management of a construction project and it is also mapping the entire process of planning a 

development project.  
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ÚVOD 
 

Developerské projekty jsou v dnešní době velmi rozšířené. Po dlouho trvající 

krizi na stavebním trhu se od roku 2014 začíná český development pomalu rozvíjet. 

Od začátku propuknutí krize dosáhl v roce 2015 dosavadních maximálních čísel, ať 

už v prodeji, nebo ve výstavbě.   

Momentálně se v největší míře stavějí rezidenční developerské projekty, ale i 

projekty zacílené na komerční využití. Tento trend je nejvíce viditelný v Praze a 

přilehlém okolí, kde se staví desetitisíce nových bytů a kancelářských komplexů, 

přitom většina z nich má své majitele ještě před dokončením.  

Jedním z hlavních důvodů rozvoje na developerském trhu jsou zejména nižší 

náklady, které je developer nucen vynaložit, při větším objemu stavebních prací. 

Základní kapitál pro takovéto projekty je však stále vysoký a právě proto je velmi 

důležité zvážit všechny rizika, prokalkulovat náklady a sestavit plán řízení pro 

jednotlivé fáze developerského projektu.   

 

Cílem diplomové práce je analýza předpokládaného průběhu konkrétního 

developerského projektu od fáze přípravy až po fázi řízení realizace, včetně 

vytvoření dokumentace pro jeho řízení.  

První dvě kapitoly jsou věnovány definicím a základním principům projektového 

řízení, které je pro developerskou činnost nepostradatelné. Následující kapitola se 

zabývá rizikem v procesu přípravy a realizace stavebního projektu, jeho měřením, 

hodnocením a možnou eliminací.  

Kapitola čtvrtá je zaměřena na konkrétní developerský projekt, jeho představení 

a základní charakteristiku. V tomto případě se jedná o developerský projekt 

„Rezidence Lobeč“ společnosti Top.Estates Developement, s.r.o., kde tato 

společnost figuruje na pozici developera, za spolupůsobení její dceřiné firmy 

Top.Estates.Construction, s.r.o. ve funkci generálního dodavatele této stavby. 

Tento projekt mi byl poskytnut zástupci developerské společnosti pro výše zmíněné 

účely, přestože ve skutečnosti nikdy nedošlo k jeho realizaci. Po obdržení kladného 

územního rozhodnutí byl projekt kvůli zvyšujícím se nárokům ze strany města 

přehodnocen, následně developer od původního záměru realizovat výstavbu úplně 

ustoupil. Podrobněji je to popsáno v úvodu čtvrté kapitoly. 

Pátá část této práce obsahuje již konkrétní plán řízení tohoto projektu z pohledu 

developera, počínaje zakoupením pozemků až po samotný prodej nemovitostí 

klientům. Je zde řešeno i financování projektu a časové plánování.  
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Plán řízení jsem zpracovala za předpokladu, že by projekt nebyl přerušen 

v přípravné fázi a celý proces by plynule pokračoval logicky navazujícími kroky 

vedoucí ke stanovenému cíli, tedy zhodnocení realizovaných objektů. 

Poslední šestá kapitola obsahuje analýzu tohoto projektu z hlediska možných 

obchodních a stavebních rizik jak ve fázi přípravy, tak i v průběhu realizace a jejich 

vyhodnocení pomocí matic. 
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1 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 
 

Projekt je řízený proces, pro který je typická dočasnost (má začátek a 

konec) a přesná pravidla řízení a regulace. Je specifikován cílem, jenž má být při 

jeho realizaci uskutečněn.  

Dočasnost a unikátnost jsou dva hlavní důvody, proč má každý projekt 

specifické požadavky na systém řízení. 

 

Projektové řízení (project management) je souhrn aktivit vedoucí k 

vytvoření požadovaného předmětu = projektu, který vznikne na základě společného 

působení projektových zdrojů a aplikací znalostí, schopností, nástrojů a technologií 

tak, aby byly splněny požadavky projektu.  Za projektové zdroje lze považovat lidi a 

jejich práci, peníze a jiné předměty materiální povahy. 

 

V řídících a kontrolních procesech figurují především následující jevy a 

veličiny, které ovlivňují celkový průběh řízení projektu: 

- Předmět projektu 

- Čas 

- Náklady 

- Míra neurčitosti a rizika 

- Kvalita realizovaných výstupů [1] 

 

Dalším důležitým aspektem, který je důležitý pro dlouhodobou 

udržitelnost projektu, je rovnováha mezi jednotlivými aktéry – realizátory, 

cílovou skupinou a také odpůrci. Často se totiž zapomíná na fakt, že i velmi 

prospěšný projekt může někomu přinést problémy, ať už jde o konkurenční 

firmu, ekologické organizace či jednotlivce. U projektů je vždy nejdůležitější 

dosažení daných cílů a těch nelze dosáhnout bez kvalitního projektového 

řízení. [2] 

 Co se týče samotného procesu řízení, jedná se o koordinaci lidských, 

finančních a materiálových zdrojů, jejichž účelem je dosáhnout vytyčeného cíle 

v předem stanoveném rozsahu, za použití vymezených nákladů a času, při 

zachování deklarované kvality tak, aby konečný výstup vedl ke spokojenosti 

všech zúčastněných stran. 
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Z hlediska procesu lze projektové řízení rozlišit do následujících čtyř hlavních činností: 

 

- Zahájení projektu – iniciace a vytvoření základní definice projektu jsou 

hlavním účelem tohoto procesu. 

- Plánování projektu, jenž zahrnuje především definování předmětu projektu 

a následně vytvoření plánu investic, plánu prací, plánu zásobování, atd. 

Výstupem je podrobný a závazný projektový plán. 

- Řízení projektu, kde je hlavní záměrem zejména koordinace a všechny 

činnosti zaměřené na výkon včetně vedení lidí (obsazování pracovních 

pozic kvalifikovanými pracovníky a jejich motivace k lepším pracovním 

výkonům apod.) a dále řízení kvality. 

- Monitorování a kontrola, které podává informace o plnění plánovaných 

cílů např. prostřednictvím evidence účetnictví, kalkulací atd. 
- Uzavření projektu – vyhodnocení výsledků projektu. 

 
Integrace těchto procesů do projektového managementu hraje 

významnou úlohu v úspěšném řízení projektů. Projektový management lze 

definovat jako řízení těchto procesů, které se vzájemně prolínají a doplňují. [1] 

Na následujícím obrázku jsou zachyceny základní vztahy a interakce 

mezi procesy. 

 
Obr. 1 – Vztahy v rámci skupin procesů řízení projektu [1] 
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1.1 Druhy projektů 
 

 Přestože každý projekt je svým způsobem jedinečný, je možné projekty 

rozdělit dle jejich společných rysů a nároků do následujících čtyř základních 

skupin: 

 

Investiční projekty  
První skupinou jsou investiční projekty, do kterých spadají téměř 

všechny projekty spojené s výstavbou. Každá realizace stavby může být 

chápána jako proces bez ohledu na to, zda se jedná o novostavbu nebo 

rekonstrukci stávajícího objektu. 

 

Projekty vývojové a výzkumné 
Tyto projekty většinou řeší otázky z oblasti inovace a pokroku. Jsou 

charakteristické komplexním řešením všech činitelů, zároveň se velmi často 

zabývají i technologickou stránkou výroby např. u inovace určitého výrobku. 

 

Organizační projekty 
 Mezi tuto skupinu lze zařadit ty projekty, které jsou převážně 

jednorázové povahy. Příkladem může být uspořádání nějaké významné akce, 

zvládání mimořádných havarijních situací, apod. 

 
Ostatní druhy projektů 

Do této skupiny patří projekty, jenž nelze zařadit do žádné z předchozích 

skupin, zároveň se většinou jedná o takové projekty z oblasti rozvoje 

informačních technologií, informačních a bezpečnostních systémů nebo 

pořádání kulturních akcí, jejichž podstatou jsou nehmotné prvky. 

 

U výstavbových projektů je jejich zařazení do investičních druhů projektů 

ne úplně vypovídající. V některých případech dochází ke kombinaci, např. je 

nutné u výstavbového projektu řešit i organizační úkony. [3] 
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1.2 Fáze životního cyklu projektu 

Každý životní cyklus projektu má vlastní logický sled činností, které je 

možné rozdělit do následujích fází: 

 

1) Předprojektová fáze – základem je stanovení cílu, definice záměru a 

strategie 

2) Projektová fáze – předmětem této fáze je plánování a realizace projektu 

3) Poprojektová fáze – analýza a zhodnocení ukončeného projektu 

 

V každé jednotlivé fázi projektu dochází k postupnému zapojování zdrojů, 

jak je vidět na následujícím obr. 2. Na druhé straně každá fáze generuje 

určité výstupy – výsledky tvořící hlavní cíl projektu. 

 

 
Obr. 2 – Rozložení fází životního cyklu projektu [1] 

  

Projekt se v průběhu svého životního cyklu neustle vyvíjí a částečně se 

tak i upravuje struktura požadovaných zdrojů, mění se odolnost vůči změnán, 

které mohou nastat v průběhu a také se mění citlivost vůči rizikům. Některé 

složitější projekty mohou mít životní cyklus koncipován podrobněji do více 

dílčích fází. [1] 
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1.2.1 Předprojektová fáze 

Hlavní úlohou předprojektovej fáze je dospět k závěru, zda je projekt 

možné zrealizovat. Je nutné si ujasnit, v čem se nachází problém, co bude 

nutné řešit a hlavně čeho chceme dosáhnout. 

V prvním kroku předprojektové (předinvestiční) fáze je nutné zajistit 

informace a skutečnosti, od kterých se bude celý projekt odvíjet. Znamená to: 

 

• Stanovit cíl projektu 

• Zvážit, zda projekt realizovat, či nikoliv 

• Upřesnit dosáhnutí cíle projektu 

•  Definovat strategii 

• Zvolit dobrou přípravu projektu 

 

V případě developerských projektů je základem zpracování komplexní 

studie proveditelnosti (Feasibility Study), která je jedním z podkladů pro dané 

investiční rozhodnutí. V předprojektové fázi je nutné vzít do uvahy následující 

otázky, jejichž odpovědi by měli usnadnit další rozhhodování: 

 

• Co je cílem projektu, čeho chceme dosáhnout? 

• Jaké výsledky očekáváme? 

• Jakým způsobem chceme těchto výsledků dosáhnout? 

• Z jakých předpokladů projekt vychází? 

• Je možné alternativní řešení? 

• Kolik to bude stát? 

• Jakým způsobem bude zajištěno financování? 

• Co, popř. kdo bude projekt ovlivňovat? [4] 

 

Z odpovědí na tyto otázky vyplývá východisko k řešení aktuální situace. 

Ke zhodnocení existujícího stavu slouží studie  příležitostí (Opportunity Study), 

jejímž předmětem je často provedení SLEPT a SWOT analýzy. 

 

SLEPT analýza hodnotí vnější faktory, ktoré by mohly ovlivnit projekty 

následujích hledisek: 

• Sociální faktory (Social) 

• Legislativní faktory (Legal) 
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• Ekonomické faktory (Economic) 

• Politické faktory (Policy) 

• Technologické faktory (Technology) 

 

SWOT analýza spočivá v určení faktorů vnitřního a vnějšího prostředí, 

které rozděluje do následujích kategorií a řeší i jakým způsobem se tyto faktory 

navzájem ovliňují: 

• Silné stránky (Strengths) 

• Slabé stránky (Weaknesses) 

• Příležitosti (Opportunities) 

• Hrozby (Threats) 

 

Cíl projektu 
Cíle projektu je důležité správně identifikovat. Pokud by byly cíle určeny 

nesprávně, vede to ke špatnému naplánování projektu, jehož výsledkem může 

být i neúspěšná realizace projektu. Měřítkem úspěšnosti projektu jsou kritéria, 

která musí být měřitelná a stanovená především tak, aby po ukončení projektu 

umožnili rozhodnout, zda stanovené cíle byly dosaženy v celém svém rozsahu, 

nebo pouze částečně, případně nebyly dosaženy vůbec.  

Jedním z nástrojů, který pomáhá přesněji formulovat cíle je technika 

SMART. Cíl dle této techniky by měl být: 

S (Specific) -  specifický a konkrétní 

M (Measurable) -  měřitelný 

A (Assignable) – přiřaditelný jedinému subjektu 

R (Realistic) – dosažitelný, realistický 

T (Time-bound) – termínovaný, časově ohraničený [1] 

 

Kritériem úspěšnosti, které sleduje rozpočtové náklady projektu, 

dosažení požadovaných parametrů a realizaci v daném termínu, je tzv. 

trojimperativ (Triple Constraint) viz. následující obr. 3.  
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Obr. 3 – Trojimperativ projektového řízení [14] 

 
Náklady projektu 

U velkých investičních projektů, do kterých bezpochyby spadají i 

developerské projekty, je nutné spracovat technicko-ekonomickou studii 

(Feasibility Study), která podává veškeré podklady vedoucí k investičnímu 

rozhodnutí. Její součástí bývá i finančně - ekonomická analýza projektu. [5] 

Hlavním cílem této ekonomické analýzy je nalézt odpovědi na 

následující otázky: 

  

• Jaké jsou celkové náklady na projekt? 

• Z jakých zdrojů bude projekt financován? 

• Jakou formou bude financování zajištěno? 

• Jakým způsobem bude prokázána opravněnost vynaložených 

nákladů? 

• Bude projekt ziskový? 

 

Základ tvoří finanční tok projektu (Cash Flow). Dalším podkladem, který 

vede k investičnímu rozhodnutí, jsou finanční kritéria používaná k hodnocení 

ekonomické efektivnosti projektů. Kritéria zpravidla měří výnosnost zdrojů 

vynaložených na realizaci projketu. Mezi tato kritéria lze mimo jiné zahrnout: 

rentabilita kapitálu, doba návratnosti projektu, čistou současnou hodnotu (Net 

Present Value – NPV), index rentability, a vnitřní výnosové procento (Internal 

Rate of Return). [5] 

Na základě zhodnocení výsledků z finanční analýzy se pak investor 

rozhoduje, zda bude daný projekt realizovat, či nikoliv. V případě kladného 

investiční rozhodnutí je daný projekt zahájen a postoupen do následující fáze.   
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1.2.2 Projektová fáze 
 

Projektová (investiční) fáze, která následuje po zahájení projektu, 

zahrnuje celou řadu nejrůznějších činností, jimž předchází vytvoření právního, 

finančního a organizačního plánu. Velmi důležitou roli hraje projektová 

dokumentace a její schválení příslušnými uřady. V prvním kroku se jedná o 

dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) a v dalším kroku následuje 

dokumentace pro stavební povolení (DSP).  

Dále je vhodné vytvořit pro projekt tzv. etapový plán. Všechny činnosti, 

které jsou součástí etapového plánu, mohou být ve všeobecné rovině rozděleny 

dle následujícího členění: 

• Iniciace 
• Plánování 
• Realizace 
• Dokončení 

 

Každý projekt je určitým způsobem specifický, proto je dobré každý plán 

přizpůsobit konkrétním specifikům. Cílem zahájení projektu je definování jeho 

základních atributů. 

 

Projektový tým 
 Fáze iniciace (zahájení) obvykle začíná vytvořením pracovní skupiny, 

která se bude na projektu podílet. Často jsou zde zahrnuty i ty osoby, které se 

projektu věnovaly už v předprojektové fázi. V rámci této fáze je tedy jmenovaný 

hlavní manažer a členové projektového týmu. Projektový tým je skupina lidí, 

kteří pracují za učelem dosažení společného cíle. Organizačně jsou podřízeni 

manažerovi projektu, jenž zastává funkci plánovací, organizační, koordinační, 

kontrolní, vyjednávací. Zodpovědnost manažera tkví v zajištění a splnění 

přiděleného úkolu (cíle projektu) a v udržení a řízení projektového týmu. [2] 

 

Zakládací listina 
Dalším z bodů je vypracování zakládací listiny projektu (Project Charter). 

Tento dokument je formální deklarací existence projektu. Zároveň oficiálně 

přiděluje manažerovi projektu všechny potřebné kompetence, které vyplívají 

z jeho úlohy při řízení daného projektu. Zakládací listina taktéž obsahuje 

základní informace (název projektu, cíle projektu, organizační vztahy, přidělení 

autorit v rámci projektu, základní vymezení finančních zdrojů, základní časový 

rámec, atd.) [1] 
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Plánování 
V oblasti výstavby je pro zajištění úspěšnosti projektu a minimalizování 

možných problémů správné naplánování nevyhnutelné. Plány jsou nutné pro 

přehlednou komunikaci mezi všemi zúčastněnými objekty. Plánování je proces, 

který v sobě zahrnuje určitý soubor činností zaměřených na vytvoření způsobu 

a cesty k dosáhnutí cíle projektu. Plánování výstavbového projektu se zaměřuje 

především na kompozici projektu, organizační strukturu, časové plánování, 

plánování zdrojů, nákladů a plánování řízení rizik. 

 

Postupné plánovací kroky jsou zobrazeny na následujícím obrázku: 

 

 
Obr. 4 – Technická a organizační příprava plánu projektu [1] 

  

20 
 



Věcná dekompozice 
Dekompozice je rozklad systému na menší konkrétní úlohy tak, aby bylo 

snadnější projekt řídit a především kontrolovat. Výsledkem je vypracování 

podrobného rozpisu prací. 

 
Organizační struktura 

V této části plánování je nutné stanovit, kdo bude vykonává dané 

projektové činnosti. Velmi důležité je určit organizaci projketového týmu a 

začlenit ji do organizační struktury. Dalším krokem je připojení projektových rolí 

k jednotlivým činnostem z podrobného rozpisu prací. Díky histogramu lze lépe 

optimalizovat využití pracovních sil, které jsou požadované v dané 

 

Matice zodpovědnosti 
Matice zodpovědnosti přiřazuje k jednotlivým  projektovým úsekům a 

úkolům pravomoce dle schopností a odpovědností jednotlivých členů 

projektového týmu tak, aby měl každý z nich přesně určené kompetence. 

  

 Časový plán 
Časové plánování je neoddělitelnou součástí projektového plánování, 

kde zaznamenává, jaké zdroje jsou přiřazeny k jednotlivým časovým úsekům. 

Podkladem pro vytvoření časového plánu slouží podrobný rozpis prací, u jehož 

položek jsou určeny předpokládáné doby trvání. Časový rozpis kroků projektu 

obsahuje všechny informace o termínech a časových sledech dílčích úloh. V 

časovém plánu jsou jednotlivé úseky seřazeny z hlediska vzájemných 

zákonitých vazeb. Ve své podstatě je zde zobrazen předpokládaný průběh 

projektu v čase. K jednotlivým úsekům časového rozpisu jsou pak přiřazeny 

zdroje. Následně je možné sestavit analýzu času, která zahrnuje výpočet 

kritické cesty a tím pádem zajištění rezerv. 

Pro časové plánování se používají různé typy grafických diagramů a 

harmonogramů, které napomáhají k větší přehlednosti zobrazených výstupů. [6] 

 

Ganttovy diagramy 
Úsečkové diagramy, též nazývány jako Ganttovy diagramy jsou jednou 

z nejpoužívanějších grafických metod pro časové plánování. Jednoduše a 

názorně popsaný sled činností je uspořádaný vertikálně pod sebou. K němu 

jsou přiřazeny příslušné časové úseky, které jsou následně zobrazeny 

v horizontální ose. Časové úseky je možné zobrazit více způsoby, ať už se 
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jedná o roky, měsíce, týdne nebo dny. Dále jsou možné kombinace začátků a 

konců různých činností. 

  

 Síťový graf  
Síťový graf je spojením několika grafických zobrazení, které jsou mezi 

sebou vzájemně pospojované. Tyto spojení vytváří vazby mezi projektovými 

činnostmi, kde každá činnost má vazbu s předcházejícími, následujícími a 

paralelními činnostmi. Tyto grafy se nejvíce používají při PERT a CPM metodě, 

je však nutné zmínit nekteré rozdíly mezi těmito metodami. Při metodě CPM – 

délka trvání je daná pouze jednou hodnotou, na rozdíl od metody PERT je doa 

trvání dána třemi variantami – optimistickou, pesimistickou a pravděpodobnou 

délkou trvání. [4] 

 

Milníky 
Milník je zjednodušený časový údaj, který se váže k důležitým údalostem 

projektu. Ve své podstatě jsou to zjednodušené Ganttovy diagramy, které 

v jednoduché a přehledné formě zobrazují základní data projektu 

v konceptuální fázi. Jejich informační hodnota je určena spíše pro osoby a 

subjekty, které se na projektu nepřímo podílejí 

 

Plánování zdrojů projektu 
Do plánování zdrojů vstupují zdroje hmotné, nehmotné a též lidské 

zdroje. Základním pilířem plánování kapacit je uřčit potřebné zdroje a zároveň 

ověřit jejich dostatečnost a následně tyto zdroje přerozdělit ke konkrétním 

činnostem.  

 

Histogram 
 Je jedním z dalších nástrojů, který graficky vyjjadřuje kumulované 

časové údaje a jejich promítnutí na časovou osu. Pro manažera projektu je 

užitečným prostředkem pro vyjádření pracovních jednotek plánovaných nebo 

rezervovaných pro jednotlivé členy projketového týmu. Histogram může sloužit 

také  jako jeden z podkladů při plánování rozpočtu.  

 

Plánovaní nákladů projektu 
Projekt vyžaduje náklady po celou dobu, od fáze iniciování až po fázi 

likvidace. Pod pojmem náklady rozumíme spojitost zdrojů, které jsou 

spotřebovávány v čase za současného vynaložení lidské energie. Náklady 
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projektu se plánují v první fázi jako celkové náklady na projekt, ve fázi druhoé 

jsou tyto náklady rozděleny do jednotlivých částí projektu. Vyjma výpočtů, které 

vycházejí ze znalosti alespoň některých základních údajů, pravděpodobností a 

parametrů, se používají odhady nákladů. Nutností je zohlednění všech aspektů, 

které odhad mohou ovlivnit tento odhad (např. čas, situace na trhu, inflace 

apod.) 

Rozlišujeme 3 základní varianty odhadů: 

 

• hrubý odhad (Rough Order of Magnitude) – přesnost -25% až +75% 

- provádí se na základě znalostí historických projektů a 

základních parametrů předmětu projektu (např. množství, čas) 

• přibližný odhad (Approximate Estimate) - přesnost -10% až +25% 

- jedná se o odhad bez použití detailních údajů na stejném 

principu jako hrubý odhad, pouze je pracnější. 

• definitivní odhad (Definitive Estimate) – přesnost -5% až +10%. [1] 

 

Realizace 
Tato část následuje poté, co projektový tým dokončený zpracování 

komplexního plánu projektu a jsou tak podrobně rozpracovány všechny oblasti 

projektu. V této fázi se začíná daný projekt realizovat. Součástí je operativní 

řízení prací, které má většinou na starosti projektový manažer. Ten musí 

v průběhu výstavby především dohlížet a kontrolovat zda veškeré procesy 

směřují k naplnění stanoveného cíle projektu, dále kontroluje množství 

spotřebovaných prostředků a hlídá, aby výrazněji nevybočovaly z plánovaných 

zdrojů a další důležitou funkcí je řízení projketu tak, aby byl dodržen stanovený 

termín dokončení. 

 

Ukončení projektu  
Dokončení projektu charakterizuje stav, kdy jsou stavební objekty 

zapsané na katastru nemovitostí jako dokončené budovy. Po kolaudaci objektů, 

která se řídí stavebním zákonem,se v této fázi připravují kontrolní prohlídky – 

přejímky s budoucími vlastníky objektů a následně se po vyřešení a odstranění 

všech vad a nedodělků odevzdávají svým majitelům.  
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1.2.3 Poprojektová fáze 
 

Poprojektová fáze má za úkol především zvyšovat kvalitu projektů. Jejím 

hlavním cílem je zajištění, aby se neopakovaly stejné chyby a zároveň byly 

nabyté zkušeností dále zhodnoceny při dalším projektu. Tyto poznatky pak 

pomáhají vyvarovat se nežádoucích chyb. 

 

 Tuto fázi lze rozdělit do dvou následujícíh etap: 

 vyhodnocovací fáze 

 udržovací fáze 

 

Celkové vyhodnocení nastává až po úplném ukončení projektu, kdy se 

zjišťují důležitá fakta a jeho průběhu. Je možné provést tzv. postimplementační 

analýzu (Post-Implementation Analysis), která je založena na skutečných 

faktech, tedy je přínosná pro budoucí projektové řízení, které je možné tímto 

způsobem dále zdokonalovat. Výsledkem této analýzy je zpráva o projektu 

(Evaluation Report), která by měla obsahovat všechny důležité atributy a to 

především rozbory jednotlivých fází a plánů a samostné vyhodnocení projektu 

jako celku. [7] 

 

V udržovací fázi se často jední o monitoring či kontrolu výsledků 

projektu. Může nastat situace, kdy je nutné zajištění třetí osoby, která bude tuto 

činnost vykonávat. I tato fáze by měla být časové ohraničená. 
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1.3 Zákony a předpisy 

Celý proces přípravy, realizace a následného užívání staveb zahrnuje 

spoustu činností, do které se v průběhu životního cyklu projektu zapojuje celá řada 

účastníků. Vzájemné vztahy mezi účastníky, jejich činnosti a hlavně výsledky 

těchto činností je nutné určitým způsobem regulovat. Hlavním nástrojem, který 

slouží tomuto účelu, je platná legislativa, tj. zákony a vyhlášky, činnosti orgánů 

veřejné zprávy (místní územní orgány obcí a krajů, ministerstvo pro místní rozvoj, 

apod.) a doporučené standardy – normy.  

Základními právními předpisy při přípravě a realizaci staveb jsou především: 

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění novel, 

- zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu autorizovaných architektů, o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

novel 

- vyhláška MMR č.131/1988 Sb., o územně plánovacích podkladech a 

územně plánovací dokumentaci 

- vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 

výstavbu 

- zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění novel 

- zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění novel 

Je nutné zmínit, že tento výčet právních předpisů rozhodně není úplný. 

V přehledu jsou uvedeny pouze ty nejdůležitější zákony nebo vyhlášky, které se 

procesu výstavby téměř vždy a přímo týkají, ale to, jaká legislativa se projektu 

dotýká, je potřeba zvážit u každého projektu individuálně. Je také velmi důležité 

sledovat aktuálnost dokumentů, neboť každým rokem se jednotlivé zákony a 

vyhlášky upravují o jejich novely a dodatky. 
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2 DEVELOPERSKÉ PROJEKTY 
2.1 Developer 

Pojem „developer“ vychází z anglického slova development, které má 

v překladu význam rozvoje. V tomto případě se jedná o fyzickou nebo právnickou 

osobu, která se zabývá stavbou, tj. vkládá, resp. investuje do výstavby 

nemovitostí, a jeho cílem je následný prodej, resp. pronájem bytů a rodinných 

domů. Developer zpravidla dohlíží na celou investiční akci, tj. od předprojektové 

fáze, přes fázi plánování a realizace až po finální prodej či pronájem. Ve své 

podstatě je to ten, kdo vlastní činností uvádí do chodu proces výstavby. 

Developerská společnost se zabývá zajištěním realizace ve většině 

případů větších stavebních projektů, které mohou být realizovány buď na základě 

podnětu klienta, případně jako investiční záměr, jehož cílem je budoucí prodej či 

pronájem (např. komplexy kancelářských prostor), nebo je cílem prodej 

stavebních objektů určených k bydlení a to především bytových domů, v menší 

míře pak domy rodinné, které jsou většinou součástí budované obytné čtvrti. 

Veškeré investice do výstavby nemovitostí jsou do projektu vloženy za účelem 

zisku. 

Pro developera je nejdůležitější zvolit vhodný pozemek, což na 

rezidenčním trhu není vždy tak jednoduché. Působí zde značné množství 

konkurenčních subjektů a tím pádem dochází k úbytku vhodných lokalit. Pro 

klienta je však využití služeb developerské společnosti velmi výhodné. Veškeré 

činností související se výstavbou jsou plně v režii developera a klient v podstatě 

po dokončení získá klíče od hotového objektu, který je připraven k užívání. 

Mezi hlavní činnosti a služby, které dnes již spousta developerů standardně 

nabízí, patří: 

• vyhledání a zakoupení pozemku pro plánovaný projekt, 

• zajištění změn v územním plánu, 

• příprava projektu a projektové dokumentace, 

• stavební dozor, 

• finanční poradenství, 

• zajištění kolaudace, 

• marketingová činnost, 

• právní poradenství. 
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2.2 Developerské projekty 

Developerské projekty je možné rozdělit do dvou základních oblastí. 

První skupinu tvoří jednorázové projekty, které zahrnují výstavbu komerčních 

budov, např. nákupní centra, kancelářské komplexy apod., případně rezidenční 

objekty, které jsou nejčastěji zastoupeny bytovými domy. Druhou oblastí je tzv. 

city development, jehož základní charakteristikou je výstavba celých městských 

částí, tedy ne pouze samostatných objektů. Pří plánování nové výstavby je 

kladen důraz na to, aby byl zachován a respektován charakter krajiny, tj. aby 

budoucí zástavba maximálně využila vlastností stavebních pozemků. Dalším 

neméně důležitým faktorem je také soulad se stávající zástavbou, pokud se 

v daném místě nachází. 

Před zahájením projektu se zpracovává urbanistická studie, které řeší 

dopady budoucího stavebního projektu na okolní prostředí s důrazem na 

ochranu životního prostředí, životní komfort budoucích obyvatel a občanskou 

vybavenost nově budovaných městských částí. Dalšími důležitými faktory, které 

se při zpracování studie sledují, jsou také dopravní dostupnost, možnost 

kulturního a sportovního vyžití v blízkém okolí, množství škol, zdravotnických 

zařízení, sportovních areálů a také obchodů a restaurací. V případě, že tyto 

služby nenabízí stávající zástavba ve své blízkosti, je dost pravděpodobné, že 

se některé z nich stávají součástí nového projektu. 

Po zpracování urbanistické studie přichází dále na řadu architektonické 

řešení. Bývá silně ovlivněno místními úřady a regulačním plánem města, která 

je součástí územně plánovací dokumentace. V některých případech je možné 

po jednání s úřady navázat vzájemnou spolupráci a město se tak může stát 

jedním z investorů vybraných částí projektu, např. silniční komunikace, 

vodovodní řád apod. Tato spolupráce mezi developerem a orgánem veřejné 

správy umožnuje snížení nákladů na výstavbu pro developera a je možné tak 

dosáhnout lepších výsledků. Tyto projekty mohou vznikat na několika místech.  

Prvním z nich jsou projekty budované tzv. na zelené louce, neboli v místech bez 

stávající zástavby, druhou variantou jsou parcely většinou na kraji města, které 

ztratily své původní využití (brownfieldy). Příkladem jsou staré tovární haly, 

skladiště a další průmyslové objekty. Tyto projekty jsou hojně podporované 

veřejností, neboť přispívají k oživení jinak mrtvé části města a zlepšení životní 

úrovně pro obyvatele okolního prostředí. 
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2.3 Fáze developerského projektu 
 

2.3.1 Předakviziční fáze 

V této fázi je důležité zhodnotit proveditelnost projektu. Součástí procesu 

výstavby je v prvopočátku před samotným zahájením realizace územní a 

stavební řízení a dále na závěr je nutné podat žádost o kolaudační souhlas. 

Všechny tyto úkony má na starosti developer a vzhledem k tomu, že jednou 

z jeho hlavních priorit je minimalizace nákladů, je tím pádem občas nucen 

k rychlému, ale zároveň správnému jednání i v okamžiku, kdy je riziko 

neúspěchu vysoké. Pro každého developera je proto nezbytností znát právní 

předpisy regulující podmínky využití pozemků. Revize územně-plánovací 

dokumentace je potřebná až v případě, kdy je plánovaná akvizice pozemků 

v dané projketové oblasti. Je potřebné vyloučit například předkupní právo 

zakotvené stavebním zákonem nebo stavební uzavěry. Dochází především 

k akvizici obchodníchpodílů nebo akcií. Pravidlem také bývá, že si developer 

většinou nechává vypracovat právní, technickou a v některých případech i 

enviromentální zprávu o stavu toho, co má v úmyslu nabýt do svého vlastnictví 

a použít na účely realizace projektu. Často se setkáváme i s tím, že na straně 

developera se zanedbávají některé právní čí technické překážky, které nejsou 

přímo čitelné z veřejných registrů (katastr nemovitostí, obchodní registr, 

insovenční rejstřík apod.) například již zmíněné předkupní právo, stavební 

uzavěry, nebo pamatková ochrana, kterrá se může týkat i staveb ne přímo 

památkově chráněných, ale těch, které se nacházejí v památkově chráněné 

zóně. 

V případě, že ze enviromentální analýzy nevyplývá riziko ohrožení 

realizace projektu, nebo podstatné zvýšení nákladů, může developer přistoupit 

k další fázi projektu.  
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2.3.2 Akviziční fáze 

Poté, co se developer rozhodne získat vlastnické právo k pozemkům 

(případně stavbám), kde chce začít budovat nový projekt, vstupuje do akvizičí 

fáze. Toto rozhodnutí je převážně důsledkem převahy pozitiv nad negativy 

realizace projektu. Je to jedna z nejdůležitějších fází projektu. Je nutné si 

uvědomit, že žádný developerský projekt není naprosto bezrizikový, pokud jsou 

však rizika vyhodnocena správně a v optimálním případě jsou navrženy 

případné řešení, nic nebrání tomu, aby se developer  uchýlil k mobilizaci 

finančních zdrojů a k zajištění potřebných pozemků. 

 

Zajištění pozemků 
Jak již bylo řečeno, jedním z nejdůležitějších faktorů úspěchu 

developerského projektu je vhodná lokalita pro jeho umístění. Zásadním 

problémem může být v této fázi samotná cesta k zajištění pozemku, neboť 

jejich vlastníci jsou většinou osoby, které většinou nechtějí své pozemky prodat 

nebo za ně požadují nereálné a v některých případech až astronomické částky. 

Jednání s takovými vlastníky tak může mít pro spoustu projektů až fatální 

důsledky.  

Kromě přímé koupě existuje několik dalších variant jak pozemek k 

účelům projektu pořídit: 

• koupě podílu společnosti vlastnící pozemek, 

• založení zvláštní společnosti spolu s vlastníkem pozemku 

• dlouhodobý nájem pozemku 

 

Z méně častějších způsobů získání pozemku je koupě již existující 

budovy a její následná demolice, která však hned v počátku výrazně navýší 

náklady na projekt. To, jaká varianta je z výše zmíněných nejvýhodnější, je na 

vlastním posouzení konkrétního developera. Existují developerské společnosti, 

které vyhledávají vhodný pozemek s již konkrétním projektem, jiní nejdříve 

hledají pozemek a až následně se rozhodují, jaký projekt na něm budou 

realizovat. A v neposlední řadě je tu také skupina developerů, kteří skupují 

pozemky, které následně přeprodávají jiným developerům. [8] 
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Financování 

Jedním z nejběžnějších typů financování developerských projektů je 

bankovní úvěr. V dnešní době již spousta bankovních institucí nabízí projektové 

financování, kde je rozhodujícím faktorem pro poskytnutí úvěru především 

bonita developera, jeho historie na trhu, reference a především ekonomické 

ukazatele. 

 

LTV (Loan to Value Ratio) - jedná se o základní ekonomický ukazatel, který 

vyjadřuje poměr výše poskytnutého úvěru k tržní hodnotě financované 

nemovitosti. Tento ukazatel obvykle dosahuje maximální hodnoty 70%. 

 

Equity – jedná se o vlastní zdroje vložené do projektu, zejména vklady do 

základního kapitálu a úvěry společníků. V případě, že developer nedisponuje 

dostatečným množstvím vlastního kapitálu, může poptat další investory, kteří 

formou vkladu základního kapitálu vstoupí do společnosti. 

 

DSCR (Debt Service Coverage Ratio) – Tento ukazatel vyjadřuje poměr součtu 

čistého zisku, odpisů z financované nemovitosti a roční splátky úroku z úvěru. 

Jednodušeji řečeno výši finančních rezerv příjemce úvěru v průběhu jeho 

splácení. Většinou je bankami vyžadován alespoň 120%. [13] 

 

Velmi častým způsobem financování, se kterým se můžeme v praxi 

setkat, je situace, kdy úvěr je čerpán nově založenou společností pro daný 

projekt. Hlavním důvodem je především oddělené financování projektu od 

dalších podnikatelských aktivit developera, čímž dochází k eliminaci rizika 

vzniku závazku v důsledku jiné podnikatelské činnosti a tedy i rizika úpadku. 

Dalším důvodem je průhlednost projektu pro banku poskytující úvěr. [8] 
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2.3.3 Fáze realizace 
 

Do fáze realizace většinou kromě developera vstupují i další subjekty, 

především hlavní dodavatel stavebních prací a jeho dílčí subdodavatelé. 

Protože se v této fázi vyskytuje velké množství subjektů, je velmi vhodné určit 

vzájemné vztahy, práva a povinnosti jednotlivých účastníků výstavby. 

Developer se v této fázi soustřeďuje hlavně na samotnou výstavbu a budoucí 

kolaudaci stavby nebo na případný předprodej budoucí klientele. 

 

V této fázi může nastat více problémů a jedním z nich je například 

přerušení stavby z důvodů, které developer nemá plně pod kontrolou (např. 

žaloby na určení vlastnických práv k pozemkům atd.) V případě že se tyto 

problémy objeví, je developer nucen realizaci stavby pozastavit. To vede 

k tomu, že původní termín dokončení bude vzhledem k okolnostem posunut, 

což je nutné oznámi budoucím vlastníkům. Tyto rizika jsou většinou ošetřena ve 

smlouvách mezi developerem a budoucím vlastníkem nemovitosti.  [12] 

 

 

Realizace 

V dnešní době již spousta stavebních společností, které se zabývající 

zhotovením stavebních objektů, expandovala i do oblasti developmentu 

prostřednictvím svých developerských divizí, případně sesterských společností. 

Proto není neobvyklé, avšak neplatí to vždy, že realizace se v případě 

developerského projektu ujímá stavební divize oné mateřské společnosti. 

V ostatních případech probíhá výstavba za pomoci jiných osvědčených 

stavebních společností a dílčích subdodavatelů. Základy úspěšné realizace 

tvoří následující tři body: 

 

• Kvalitně zpracovaná dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

• Smlouva, která dobře ošetřuje případná rizika 

• Osvědčená stavební firma 

 

Všechny tyto tři pilíře se vzájemně podmiňují a ovlivňují. Selhání 

jednoho z pilířů dokáží nahradit zbylé dva. Dvojité selhání už však bývá 

většinou kritické. 
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Při realizaci developerského projektu se jedná především o řízení 

projektu jako procesu, tzn. od jeho přípravy až po prodej nemovitosti klientovi. 

Tento proces řízení zpravidla zajišťuje sám developer. Jednou z možností je 

také externí projektový manažer, avšak tyto služby jsou velmi nákladné.  

Veškeré níže uvedené činnosti developera ve fázi realizace jsou konány 

v úzké součinnosti a koordinaci s projektovým manažerem a dodavatelem 

stavby. 

 

• komunikace se zhotovitelem, projektantem, úřady atd., 

• vykonávání dohledu nad zhotovitelem, 

• organizování předání a převzetí staveniště, 

• účastnění se pravidelných koordinačních schůzek a kontrolních dnů, 

• kontrolování harmonogramu a jakost plnění, 

• přebírání zhotovených částí stavby, 

• kontrolování faktur, 

• dohlížení nad zhotovitelem předkládanými certifikáty, 

• identifikování vad a nedodělků a dohled nad jejich odstraněním 

• organizace předání dokončeného díla spolu s pořízením zápisu. 

 

 Za dokončení projektu lze považovat okamžik, kdy je pro daný 

developerský projekt vydán kolaudační souhlas opravňující k užívání dané 

nemovitosti. 
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2.3.4  Fáze provozu 
 

Cílem každého developera je úspěšně dovést projekt k předem 

stanovenému cíli a následně ho zpeněžit. 

Stejně jako při realizaci developerského projektu, který má u větších 

společností na starosti stavební divize mateřské společnosti, tak i při 

následném provozování komerčních objektů jako je např. obchodní centrum 

nebo kancelářský komplex uzavírá developer smlouvu o jeho řízení nebo 

smlouvu o Facility managementu se svou mateřskou společností nebo jinou 

dceřinou společností developera. Projekt management tak plynule přechází ve 

Facility management. Jedná se o komplexní systém řízení provozu dané 

nemovitosti, který mimo technické správy taktéž zajišťuje svému majiteli jistý 

podíl na návratnosti vložených zdrojů a tím ovlivňuje konečnou úspěšnost 

projektu. 

V případě, že po dokončení realizace a zkolaudování nedochází 

k provozování nemovitosti jako je tomu například u rezidenčních projektů, je 

cílem developer prodej případně pronájem koncovému zákazníku. V některých 

případech je konečný klient znám již před samotným dokončením výstavby, 

protože mnohdy se daný projekt realizuje na základě předběžné smlouvy mezi 

developerem a budoucím majitelem a výstavba je tak částečně nebo i plně 

pokryta právě ze zdrojů poskytnutých těmito klienty ve formě záloh. Podstatné 

pro koncového klienta je především úspěšná kolaudace jeho budoucí 

nemovitosti před samotným převzetím do užívání, což znamená, že objekt je 

provozuschopný, funkční a bez větších vad a nedodělků. V této fázi developer 

podává návrh na vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí. Developer je i 

nadále odpovědný za případný výskyt vad ve zhotovení i v dalších letech, neboť 

jeho působení v projektu končí až po vypršení všech záručních lhůt. [13] 
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3 RIZIKO A JEHO KLASIFIKACE 

 Riziko je určitá situační charakteristika činnosti, která spočívá v tom, že 

výsledek činnosti není jistý a v případě neúspěchu hrozí nepříznivé následky. Každé 

riziko je spojeno s určitou aktivitou nebo projektem, jehož výsledky jsou nejisté, 

přestože pak ovlivňují samotný subjekt, který daný projekt realizuje, a to zejména po 

stránce finanční.  

 Do velké míry výsledky závisí také na tom, jak kvalitní byla právě příprava na 

tyto aktivity a zároveň jak kvalitně proběhla jejich realizace. Na základě zkušeností 

můžeme tvrdit, že úspěch či neúspěch vyplývá z kvality přípravy. Nedostatky 

vyplývající z nekvalitní přípravy mají vliv na volbu nevhodné varianty a tu dále není 

možné odstranit, ale pouze zmírňovat důsledky v průběhu realizace. Důležitým 

faktorem je též samotná realizace, kde její nízká kvalita může ohrozit úspěšnost 

projektu a tím i jeho výsledek. Příprava a realizace jsou první dva klíčové faktory. 

Třetím klíčovým faktorem je právě riziko a nejistota, který ovlivňuje výsledek projektu. 

Nutností je riziko a nejistotu zvážit a především integrovat do přípravy projektu. [5] 

Integrace probíhá dle následujících kroků: 

- Identifikace faktorů rizika, které mohou ovlivnit úspěšnost projektu, a 

stanovení jejich významu 

- Zhodnocení dopadů na konečné výsledky projektu a posouzení, zda je 

riziko přijatelné, či nikoliv 

- Návrh opatření pro zamezení vzniku a snížení vlivu rizik [5] 
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3.1 Klasifikace rizika 

Z hlediska věcné náplně je možné rizika členit do následujících kategorií: 

• Technicko-technologická 

Riziko spojené se uplatňováním vědecko-technického rozvoje, které souvisí 

především s poruchovostí technologických zařízení. 

• Výrobní 

Riziko, které má charakter určité omezenosti a může ohrozit průběh 

výrobního procesu. Některé příčiny vzniku těchto rizik jsou na straně 

dodavatelů anebo jde o nedostatek materiálů či pracovních sil. 

• Ekonomická 

Jedná se o vliv ceny materiálu, energií, služeb (tzv. cenové riziko). Riziko 

plyne především z nedodržení předpokládaného hospodářského výsledku.  

• Tržní 

Riziko spojené s „úspěšností výrobků“ tj. uplatnění výrobku na trhu jak 

domácím, tak zahraničním. Zdrojem tohoto rizika je častokrát spojené 

s chováním konkurence. 

• Finanční 

Riziko spojené s formou financování (vlastní nebo cizí kapitál), dále 

s dostupností zdrojů a schopností dosáhnout závazků, změnami měnových 

kurzů apod. 

• Politická 

Rizika spojená nejen se zdroji politické nestability (národnostními a 

rasovými nepokoji, válkami apod.), ale také lze do této kategorie zahrnout 

riziko spojené s podnikáním v zahraničí (např. v rozvojových zemích). 

• Legislativní 

Riziko, které je vyvolané většinou hospodářskou a legislativní politikou vlády 

jako jsou např. změny rozpočtové a investiční politiky, změny daňových 

zákonů atd. 
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• Environmentální 

Jsou to rizika spojená s náklady na odstranění škod na životním prostředí, 

dále rizika spojená s využíváním obnovitelných zdrojů aj. 

• Rizika spojená s lidským faktorem 

Velmi významné jsou tzv. rizika managementu, který je jeden 

z rozhodujících faktorů úspěšnosti projektu, riziko ztráty klíčových 

pracovníků. Všechny tato rizika vyplývají z úrovně zkušeností jedinců. 

• Zásahy vyšší moci 

Rizika spojená s haváriemi výrobních zařízení a nebezpečnými živelnými 

pohromami. [5] 
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3.2 Management rizik 

Pojem management rizik představuje dva základní cíle: 

o Zvýšení pravděpodobnosti úspěšnosti projektu 

o Minimalizace nebezpečí neúspěchu 

Výzkumy poukazují na fakt, že v případě kvalitní implementace 

managementu rizika přichází ke snížení vynaložených nákladů a zároveň to 

vede ke zkrácení doby realizace průměrně až o 50 %. Přesný opak představují 

projekty s nekvalitním managementem, kde nastává překročení plánovaných 

hodnot v průměru až o 70 %. Proto můžeme tvrdit, že kvalitní management je 

jeden z nejvýznamnějších faktorů úspěšnosti projektu. 

Proces managementu rizika lze rozdělit do několika fází: 

- Iniciační fáze 
Hlavním cílem této fáze je zpracování plánu managementu rizik, 

který zahrnuje: vymezení dotčených subjektů, kteří jsou v rámci 

projektu klíčoví, specifikaci cílů, metod a nástrojů, které se budou 

v rámci managementu rizika uplatňovat a určení časových intervalů, 

ve kterém bude probíhat reporting. 

 

- Identifikace rizika 
Snahou je dosažení kompletního souboru faktorů, které by mohly 

ovlivnit výsledek projektu. Při identifikaci těchto faktorů lze vycházet 

ze systémů klasifikace rizik, historických záznamů nebo aktivitní 

struktury projektu. 

 

- Stanovení významnosti rizika 
Z výsledků předchozí fáze vychází stanovení významnosti priorit 

těchto rizik, díky kterému je pak možné se věnovat pouze těm 

nejvýznamnějším rizikům. 

 

- Stanovení velikosti rizika projektu 
Pro určení velikosti rizika je nutné stanovit jeho charakteristiky. Tyto 

charakteristiky mohou být založeny buď na znalosti rozdělení 

pravděpodobnosti kritérií hodnocení projektu, nebo na celkovém 
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ohodnocení projektu, případně na určitých vlastnostech projektu 

z ekonomického a manažerského pohledu. 

 

- Hodnocení rizika projektu 
Tato fáze hodnotí rizika z hlediska přijatelnosti nebo nepřijatelnost. 

Podkladem pro posouzení jsou výsledky z přechozí fáze. Zvažuje se 

rozsah projektu, jeho izolovanost, konkurenční projekty podobného 

charakteru a riziková kapacita. To, zda bude riziko tolerováno, závisí 

především na požadavcích a očekávání dotčených subjektů. 

 

- Plánování protirizikových opatření 
Tato fází patří spolu s identifikací rizik k jedné z nejvýznamnějších 

v celém procesu. Je nutné zvážit všechny významná rizika, následně 

zvolit vhodnou strategii a připravit opatření. Mezi základní strategie 

patří eliminace příčin vzniku rizika, snížení negativního vlivu a 

přenos rizika na jiný subjekt (např. pojišťovnu). 

 

- Realizace protirizikových opatření 
V případě přijetí protirizikových opatření je dalším krokem jejich 

realizace, pokud se daná rizika vyskytnou. Realizace může probíhat 

např. formou miniprojektů. 

 

- Postimplementační analýza projektu  
Závěrečná fáze procesu managementu rizika zahrnuje postaudit, 

realizovaný většinou po 1-2 letech provozu. Cílem je získat podklady 

pro zlepšení procesu managementu rizik u budoucí projektů. [5] 
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Obr. 5 – Proces managementu rizika investičních projektů [5] 

 

 Z výše uvedeného obrázku vyplývá, že všechny kroky na sebe 

vzájemně navazují v logické posloupnosti, přičemž průběžně probíhá 

monitorování rizik a jejich report. 
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3.3 Identifikace rizika 

Ve fázi analýzy rizik je právě identifikace rizika jednou z nejdůležitějších 

částí, kde se snažíme dospět k souboru faktorů, které by mohli ovlivnit 

dosáhnutí cíle. Celkový proces identifikace si klade za cíl zodpovědět 

následující otázky: 

 Jaké faktory by mohli ohrozit dosáhnout cílů? 

 Jaké potencionální problémy by mohly vzniknout? 

 Co by mohlo ovlivnit stakeholdery? 

 Co může být zdrojem dodatečných benefitů? 

 Kdy, kde, jak a proč by se mohly tato rizika vyskytnout? 

 

3.3.1 Dekompozice objektu 

Už samotné slovo dekompozice nám velmi vysvětluje. Samotné 

úspěšné identifikování rizika by nemuselo přinést žádný efekt, pokud bychom 

se zaměřili na objekt jako celek. V tomto případě je mnohem účinnější rozložení 

objektu na určité složky, či aktivity, a tak identifikovat riziko v každé jedné 

složce. Například konkrétně v investičním projektu se člení objekt na fáze 

přípravy, fáze výstavby (realizace) a fáze provozní. 

 Rozdělení napomáhá jít do větší hloubky identifikace rizik. Není možné 

se na připravit na rizika, pokud sami netušíme, jaké nebezpečí a rizika mohou 

nastat. 
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3.4 Stanovení významnosti rizika 

Po identifikaci všech rizik, jejichž počet se obvykle pohybuje v řádu 

desítek až stovek, není možné, aby se každému riziku věnovala stejná 

pozornost. Je nutné se zaměřit na faktory s velkými pozitivními nebo 

negativními dopady na projekt. Na samotné stanovení významnosti je možné 

použít dva přístupy. 

1. Analýza citlivosti 

Tento postup je možný pouze v případě kvantifikovatelných rizik, kdy 

můžeme modelovat závislost kritérií hodnocení na faktorech rizika. 

Základní forma používaná v analýze citlivosti je jednofaktorová 

analýza, kde můžeme zjistit dopad izolovaných změn jednotlivých 

faktorů. 

 

2. Expertní hodnocení 

Hlavním nástrojem je matice hodnocení rizik. Tento nástroj je 

založený na expertním hodnocení rizik pracovníky. V matici rizik se 

vyskytuje dvě základní hlediska, pomocí kterých se posuzuje 

významnost. 

Podstatou matice rizik je potom fakt, že určité riziko je tím 

významnější, čím pravděpodobnější je jeho výskyt, a čím vyšší je 

intenzita dopadu na projekt. 

 

3.5 Zhodnocení rizika 

Závěry z hodnocení rizik poskytují podklady pro posouzení. Výsledkem 

posouzení rizika, které je spojené s objektem, jsou dva stavy. Riziko je buď 

přijatelné nebo nepřijatelné tzv. Risk Appetite (velikost přijatelného resp. 

tolerovaného rizika) představuje také výšku ztráty, kterou je ochotný přijmout 

v rámci své rizikové kapacity. Samotný rozhodovatel (nejběžněji investor) může 

k riziku zaujmout postoj: averze, sklon, nebo neutrální postoj a v dalších 

postupech zohlednit tento vztah. [5] 
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4 PROJEKT „Rezidence Lobeč“ 

Iniciace projektu Rezidence Lobeč vznikla ze strany společnosti 

Top.Estates Developement, s.r.o. Jedná se o individuální bytovou výstavbu, která 

je tvořena samostatnými, řadovými domy či dvojdomy. Řešené území přímo 

navazuje na stávající zástavbu rodinných domů.  

Lokalita výstavby se nachází na severozápadním okraji města Kralupy nad 

Vltavou, na nejvyšším místě ve městě, v lokalitě zvané Na Skále. Navržený 

koncept projektu navazuje na existující osnovu území a touto investiční činností se 

stává obytným územím příměstského charakteru. Významným prvkem určujícím 

také charakter budoucího urbanistického řešení části lokality je plošná zeleň 

charakteru lesů na severu území. Tato zeleň je součástí území, které má velký 

význam z hlediska ekologické stability řešeného území, ale i širšího prostředí. 

Řešené území má celkovou plochu 8.505 m2. 

 

V době zpracování této práce byl daný projekt pozastaven. Investor 

přehodnotil svůj záměr výstavby rodinných domů vzhledem ke zdlouhavému 

povolování stavby ze strany Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou. Po vydání 

územního rozhodnutí si město kladlo další podmínky, které nebyly součástí 

plánovací smlouvy. Jako příklad mohu zmínit požadavek na výstavbu kompletních 

komunikací ještě před zahájením prací na rodinných domech. Náklady, které by 

společnost Top.Estates Development musela do projektu vložit, aby mohla začít 

s výstavbou rodinných domů, byly neadekvátně vysoké. Z tohoto důvodu se 

společnost rozhodla směrovat investice do svých dalších projektů. Realizace 

tohoto projektu byla tedy přeorientována pouze na prodej samostatných pozemků. 

Všechny následující dokumenty pro řízení projektu jsem zpracovala za 

předpokladu typického průběhu výstavby. 
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Obr. 6 – Vizualizace projektu Rezidence Lobeč I. 

 

 

 

Obr. 7 – Vizualizace projektu Rezidence Lobeč II. 
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4.1 Lokalita 

Kralupy nad Vltavou jsou město ležící po obou stranách řeky Vltavy asi 20 km 

severně od Prahy, v okrese Mělník Středočeského kraje. Jsou železničním uzlem 

několika regionálních drah a hlavní trati Praha – Děčín. Severní část města na levém 

břehu zaujímá katastrální území Lobeč, které patří k centrální místní části. Jižním 

okrajem Lobče prochází východozápadním směrem silnice II/101, která na východě 

pokračuje přes most T. G. Masaryka do Lobečku a Veltrus. Souběžně s vltavským 

břehem prochází Lobčí severojižním směrem silnice III. třídy do Nelahozevsi. V Lobči 

poblíž centra města je sportovní hala s plaveckým bazénem. Nad děčínskou železniční 

tratí vystupuje skalnatý ostroh Hostibejk s vycházkovými cestami a vyhlídkovým 

altánem, podél řeky pak navazuje Lobečská skála se třemi tzv. Nelahozeveskými 

tunely. Po břehu řeky vede Dvořákova stezka. 

Kralupy nad Vltavou jsou vyhledávanou lokalitou především díky velmi rychlé 

dostupnosti do Prahy. Automobilem se lze dostat do Prahy do 15 minut, především 

díky dálnici D8, autobusem trvá cesta přibližně 20 minut a vlakem 22 minut. Poloha 

nedaleko centra města znamená, že díky husté síti spolehlivě fungující městské 

hromadné dopravy lze pohodlně využít spojení vlakových a autobusových spojů. 

Stávající zastávky jsou přibližně 5 minut chůze od výstavby.  

 

4.2 Charakteristika stavebního pozemku 

Plocha, kde má být uvedený záměr realizován, se nachází nad Lobčí, na terase 

při pravé straně silnice při výjezdu na Lešany a Nelahozeves. Je určena územním 

plánem města Kralupy nad Vltavou k bydlení v kategorii BI, což je s daným záměrem v 

souladu. Řešení lokality umožňuje v budoucnu napojení další zástavby severním 

směrem - možnost prodloužení uliční sítě. Nově navrhovaná zástavba je poměrně 

intenzivní, ale vzhledem k jejímu uspořádání, samostatnému napojení na veřejnou 

dopravní infrastrukturu i předpokládané kvalitě architektury i veřejných prostorů – ulic, 

by měla být pro danou lokalitu přínosem. Z jižní strany je řešené území lemováno 

stávající výstavbou samostatných rodinných domů, či stavebních pozemků, určených k 

výstavbě samostatných rodinných domů. Na západní straně lokality se nachází místní 

komunikace III/10149 kategorie S6,5/60 v ulici Hálkova ve směru Kralupy nad Vltavou, 

Nelahozeves. Severní část je určena k možnému budoucímu rozšíření celé lokality 

Lobeč. Východní strana je ohraničena srázem, který se spouští k povodí řeky Vltavy. 

44 
 



 

Obr. 8 – Poloha území Lobeč 

 

Obr. 9 – Pohled z lokality na město Kralupy  
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4.3 Identifikační údaje 

Název stavby:  Obytný soubor 20 rodinných domů „Rezidence Lobeč“ 

Druh stavby:  Novostavba – rodinné domy 

Místo stavby:  lokalita LOBEČ 
obec KRALUPY NAD VLTAVOU 
Katastrální území Lobeč 
Okres Mělník, Středočeský kraj 
parcelní čísla: p.č. 82/9, 82/19, 82/86, 82/87, 82/88, 
82/89, 82/90, 82/91 
 

Investor:  Top.Estates Development s.r.o. 
IČ: 03496147  
Jičínská 226/17 
130 00 Praha 
   

Zpracovatel projektu: OpenArch – projektovani staveb, s.r.o. 
Erbenova 22 
602 00 Brno 
 

Architekti projektu: Ing. arch. Jan Jaroš 
Ing. arch. Martin Poláček, 
Ing. arch. Štěpán Jablonský 
Ing. arch. Anna Kašíková 
 

Projektanti profesí:  MDS Projekt, s.r.o., Ing. Lukáš Tobeš – dopravní řešení 
Ing. Dipl. S.E. Petr Hlavinek, CSc. – kanalizace, vodovod 
P4D – Projektová kancelář, Bedřich Dvořák – plynovod 
3EGW Studio, s.r.o., Petr Jedlička – rozvody NN a VO 
 

Hlavní zhotovitel:  Top.Estates Construction Management, s.r.o. 
IČ: 4186389  
Jičínská 226/17 
130 00 Praha 
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4.4 Základní charakteristika stavby 

Projekt řeší výstavbu 20 rodinných domů společně s vybudováním 

infrastruktury (komunikace, kanalizace dešťová, kanalizace splašková, vodovod, 

plynovod, rozvody NN, veřejné osvětlení), včetně veřejných částí přípojek. 

Domovní části přípojek budou součástí projektů jednotlivých rodinných domů.  

- Celková zastavěná plocha rodinnými domy: 2.272 m2, 

- Plocha komunikace větve A, vč. chodníků: 1.790 m2, 

- Splašková kanalizace DN 300: 161,6 m, 

- Vodovod DN 75: 181,0 m, 

- Plynovod: 148,3 m, 

- Rozvody NN: 190,4 m, 

- Vedení VO: 190,4 m + 8 osvětlovacích stožárů 

- Předpokládaná lhůta výstavby: 30 měsíců  
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4.5 SWOT analýza 
 

SWOT analýza je metoda, pomocí níž lze velmi přehledně identifikovat silné a 

slabé stránky projektu ve vztahu k příležitostem a hrozbám, jejichž původcem je vnější 

prostředí. Díky SWOT analýze lze komplexně vyhodnotit daný investiční záměr, nalézt 

problematické oblasti či nové možnosti pro případný rozvoj a vylepšení. 

 

Tab. 4-1 – SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Dobrá dopravní dostupnost do Prahy 1. Intenzivní dopravní transit přes město  
2. Moderní technologie a kvalitní materiály 

 
3. Dobrá technická infrastruktura ve městě 

2. Silná závislost na trhu práce a službách 
nabízených v Praze 

4. Bydlení na hranici města a přírody 
 

5. Nízké provozní náklady 
3. Absence vysokých a malé množství 
středních škol ve městě 

6. Nízká intenzita nové bytové výstavby ve 
městě 4. Vyšší prodejní ceny 
7. Nadčasová architektura   
    

Příležitosti Hrozby 

1. Rozšíření projektu do přilehlých oblastí 1. Nedostatek finančních zdrojů 
2. Investice do budoucna 
3. Nárůst obratu 2. Rizika při realizaci projektu 
4. Posílení pozice na trhu 3. Negativní vývoj trhu nemovitostí 
 5. Možnost získání dotace 4. Prodloužení doby výstavby 
  5. Zvýšení nákladů v průběhu  
    

 

  Největší výhodou je poloha projektu v rámci dojezdové vzdálenosti do 

hlavního města Prahy, kam většina lidí směřuje svoje pracovní i volnočasové 

aktivity, zároveň blízkost přírody a absence ruchu velkoměsta je významným 

aspektem pro cílovou skupinu koncových zákazníků, kteří budou o uvažovat o 

koupi rodinného domu. 
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4.6 Popis projektu 

Pro danou lokalitu jsou navrženy 4 typy řadových rodinných domů, které se liší 

počtem podlaží a zastavěnou podlahovou plochou. Přitom mají podobný 

architektonický výraz tak, aby bylo zachováno ztvárnění celé nové lokality a 

nenarušoval se urbanistický a architektonický záměr celé výstavby.  

U každého rodinného domu jsou navržena 2 krytá parkovací místa pod 

dřevěnými pergolami. Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby. Výška 

pergoly u každého domu je 2,45 m nad úrovní zpevněné parkovací plochy. Přístupové 

a parkovací plochy okolo rodinných domů budou provedeny ze zámkové dlažby. 

Terasy v přímém napojení na rodinné domy budou provedeny z masivního dřeva či 

betonové dlažby. Na střechách rodinných domů typu B, C, D budou částečně 

provedeny pochůzí vegetační zelené střechy v kombinaci s dřevěnými terasami z 

masivního dřeva či betonové dlažby. Nad rodinnými domy č. 02, 05, 09, 11, 13 jsou 

navrženy samostatné nebytové jednotky – sklady zahradního nábytku. Jejich umístění 

je nad pergolami, které jsou nad zpevněnou plochou sloužící pro parkování osobních 

vozidel majitelů rodinných domů. Velikost skladu je šířka 6,9, délka 7,45 m, výška 3,55 

m. Konstrukce bude masivní dřevěná, opláštění vlnitým plechem. Z uliční části výška 

oplocení 1,5 m, v části hranic parcel ve výšce 1,8 m. Bude provedeno v kombinaci 

drátěné oplocené, zděné z betonových tvárnic a částečně také z gabionu. Zároveň 

bude dodržena šířka veřejného prostranství. 

 

Obr. 10 - Situace stavby 
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4.6.1 Členění projektu na provozní soubory a stavební objekty 

Výstavba rodinných domů je souborem několika stavebních objektů. 

Realizace záměru je podmíněna vybudováním inženýrských sítí a komunikací 

v dané lokalitě: 

SO01 – Komunikace  

SO02 – Kanalizace splašková 

SO03 – Kanalizace dešťová 

SO04 – Přípojka vody 

SO05 – Přípojka plynu 

SO06 – Vedení NN  

SO07 – Vedení VO 

SO08 – Rodinné domy typu A 

SO09 – Rodinné domy typu B 

SO10 – Rodinné domy typu C 

SO11 – Rodinné domy typu D 

 

4.6.2 SO01 – Komunikace 

Stavební objekt komunikace řeší komunikace a zpevněné plochy na 

veřejném prostranství v I. i II. etapě výstavby. Veškeré komunikace budou 

obousměrné funkční skupiny D1 – obytná zóna. Veškerý povrch komunikace a 

zpevněných ploch bude z betonové zámkové dlažby - kostrová (200x100x80 

mm) šedá. Dlažba chodníků bude z červené barvy. Celková tl. konstrukce 

vozovky je navržena 420mm dle TP 170 pro návrhovou úroveň porušení 

vozovky D2 třídy dopravního zatížení V.  Odvodnění dešťových vod je řešeno 

příčným a podélným sklonem povrchu vozovky do uličních vpustí doplněných o 

odvodňovací žlábky s vyústěním do navržené veřejné dešťové kanalizace. Pláň 

komunikace bude odvodněna příčným sklonem 3,0% s vyústěním do 

navržených uličních vpustí. 
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4.6.3 SO02 – Kanalizace splašková 

Pro odkanalizování nové ulice bude použito potrubí DN 300, které bude 

napojeno na stávající veřejnou kanalizaci. Délka nově vybudované kanalizace 

je 161,6 m. Kanalizační přípojky z jednotlivých RD budou DN 150 s revizní 

šachtou opatřenou čistícím kusem. Kanalizační přípojky budou na veřejnou 

kanalizaci napojeny pomocí odboček 90° nebo přímo do šachty. Kanalizační 

přípojka bude zhotovena z PVC trouby SN 12. Revizní samonosná plastová 

šachta bude mít průměr DN 800 a bude opatřena čistícím kusem. Revizní 

šachty budou umístěny cca 1,5 m od hranice pozemku na soukromém pozemku 

majitele kanalizační přípojky. Veřejná část kanalizace bude zhotovena z PP SN 

12. Kanalizační šachty budou prefabrikované betonové s litinovým poklopem v 

max. vzdálenosti 50 m. Minimální sklon kanalizace bude 5,5‰ (dle ČSN 75 

6101). 

4.6.4 SO03 – Kanalizace dešťová 

Dešťová kanalizace na pozemku rodinných domů bude svedena do 

vsakovací soupravy, která bude společná vždy pro 2 domy. Návrh vsakování je 

proveden na základě posouzení hydrogeologa – hydrogeologického posudku a 

návrhu odborné firmy, která vypracovala návrh vsakování pro celou novou 

lokalitu. Dešťové vody z komunikace budou odváděny do jednotné kanalizační 

sítě pomocí uličních dešťových vpustí. 

4.6.5 SO04 – Vodovod 

Pro přívod pitné vody bude použito potrubí DN 75, které bude napojeno 

na stávající veřejný vodovod. Délka nově vybudovaného vodovodu je 181,0 m. 

Vodovodní přípojky z jednotlivých RD budou DN 32, na každé přípojce bude 

umístěna vodoměrná šachta. Vodovodní přípojky budou na veřejný vodovod 

napojeny pomocí navrtávacích pásů. Ve vodoměrné šachtě bude umístěna 

vodoměrná sestava skládající se z vodoměru, uklidňujících kusů, redukce, 

uzávěrů a zpětného ventilu. Vodoměrné šachty budou umístěny cca 2,0 m od 

hranice pozemku na soukromém pozemku majitele vodovodní přípojky. 

Hydranty budou vzdáleny max. 400 m od sebe, průměr hydrantu DN 80 

a průtok dle normy je 4 l/s. 
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4.6.6 SO05 – Plynovod 

Za stávajícím zaslepení STL plynovodu ve veřejné komunikaci v 

Kralupech nad Vltavou, lokalita Lobeč bude v bodu provedena demontáž 

záslepek a bude osazena redukce na PE 63. Od těchto přechodek bude 

vedeno pod komunikaci prodloužení a bude ukončeno u obou větví záslepkou. 

Oba navrhované plynovodní řady STL budou provedeny z potrubí PE100, SDR 

11, PE 63 s ochranným pláštěm. PE plynovodní potrubí bude uloženo do 

zhutněného pískového podsypu o tl. 200 mm, s hutněným pískovým obsypem 

do výše 300 mm nad vrch potrubí. Ve vzdálenosti 300 - 400 mm nad vrch 

potrubí bude uložena výstražná folie žluté barvy o min. šířce 200 mm. 

Souběžně s potrubím bude uložen signalizační vodič, který musí být připevněn 

na vrch potrubí. 

4.6.7 SO06 – Vedení NN a SO07 – Vedení VO 

Sloupy VO budou osazeny 500 mm od hrany pochůzí komunikace, která 

je 1700 mm široká a budou od sebe vzdáleny 25000 mm. Rozvody NN budou 

vycházet ze stávající stožárové trafostanice, rozvaděče nn, a povedou v nové 

trase, překopem přes pojezdovou komunikaci, do rozvaděče osazeného v 

hraně pozemku domu RD 07. Pro každý obytný objekt bude instalován pilíř s 

elektroměrovým rozvaděčem. Trasa rozvodu bude ukončena v nově 

vybudované rozpojovací jistící skříni, typ SR, na jižním rozhraní pozemku 

obytného objektu RD 14. Druhá větev napájení stávající výstavby bude 

napojena „T“ spojkou na nový rozvod NN. Kolem obytných objektů bude 

vytvořena zemnící síť k napojení bleskosvodů z pásku FeZn 30x4 mm a 

ekvipotenciální práh z pásku FeZn 50x2 mm. Zemnící síť bude napojena na 

mřížovou síť. Sloupy VO budou uzemněny na společnou mřížovou zemnící síť. 

V kabelových trasách NN bude uložen 1x FeZn 30x4 mm jako referenční 

zemnící pásek. Uzemnění bude uloženo v hloubce -800 mm pod Ú.T. 

Kabely jsou při rozvodech uloženy v zemi, v pochůzí komunikaci, 

situované na pravé straně ulice Na Skalách v pohledu od vjezdu, v pískovém 

loži, v hloubce min. 700 mm a zakryty cihlovým zákrytem. Nad kabely bude 

uložena výstražná fólie v souladu se vzorovými řezy a kříženími. V prostupech 

pod komunikacemi budou kabely uloženy v betonových chráničkách o ø 160 

mm, kde mohou být uloženy v souběhu s jinými NN kabely. Kabely VO, budou 

při vstupu a výstupu do sloupu VO uloženy do plastové chráničky o ø 60 mm a 

to v délce min. 1 m. 
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4.6.8 SO08 - Rodinné domy typu A 

Jedná se o souvislou řadu šesti rodinných domů - RD č. 01 – RD č. 06. 

Všechny domy jsou situovány na severní hranici parcely tak, aby uvolnily co 

největší část zahradě na jižní části. Od ulice jsou domy cloněny dřevěnými 

přístřešky pro parkování. Dva z řadových do nabízejí rozšíření své užitné 

plochy objektem „Ateliér“, který je umístěn nad parkovacím stáním. V 1. 

nadzemním podlaží se nachází technické zázemí, velký obývací pokoj spojený 

s kuchyňským koutem a jídelnou a vstupy na severní a jižní terasu/zahradu. Ve 

2. nadzemním podlaží jsou umístěny 3 samostatné pokoje, z nichž jeden má 

vlastní koupelnu a šatnu. 

- Zastavěná plocha domu 67,9 m2 

- Půdorysné rozměry jsou 7,3 x 9,3 m 

- Podlahová plocha domu je 102,3 m2 

- Plocha parcely od 180 m2 do 408 m2 

- Dvě nadzemní podlaží 

- Kryté vnější parkování pro 2 vozidla pod pergolou 

 

Obr. 11 – Rodinný dům typu A 
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4.6.9 SO09 - Rodinné domy typu B 

Řadové rodinné domy typu B jsou řešeny jako jednopodlažní, tzv. 

bungalovy. Jedná se o 6 domů s označením RD č. 15 – RD č. 20. Domy jsou na 

parcely situovány při severní hranici a přímo navazují na ulici. Jádrem dispozice 

je velká obytná hala s kuchyní, jídelnou a krbem, ke které přiléhá z jedné strany 

rodičovská sekce (ložnice, koupelna, šatna), na druhé straně 2 dětské pokoje 

s koupelnou a šatnou. Všechny obytné místnosti, kromě ložnice mají přímý 

vstup na zahradu v jižní části parcely. 

- Zastavěná plocha domu 136,0 m2 

- Půdorysné rozměry jsou 16,5 x 10,0 m 

- Podlahová plocha domu je 109,8 m2 

- Plocha parcely od 311 m2 do 396 m2 

- Jedno nadzemní podlaží, částečně pochůzí střecha vč. vegetační vrstvy 

- Kryté vnější parkování pro 2 vozidla pod pergolou 

 

Obr. 12 – Rodinný dům typu B 
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4.6.10 SO10 - Rodinné domy typu C 

Opět se jedná o soustavu šesti řadových rodinných domů, které jsou 

v situaci označeny jako RD č. 09 – RD č. 14. Podobně jako u řadového domu 

typu A je parkovací přístřešek ukončen masivní stěnou, která v sobě integruje 

přípojky technické infrastruktury a skladovací prostory. Zahrada je rozdělena 

dvě části – soukromou zahrádku před ložnicí a hlavní zahradu, která navazuje 

na obytnou část v 1NP. Ateliér poskytuje samostatnou obytnou jednotku, kterou 

lze využít jako vícegenerační rozšíření plochy nebo jako kancelář. 

- Zastavěná plocha domu 101,6 m2 

- Půdorysné rozměry jsou 15,65 x 6,5 m 

- Podlahová plocha domu je 128,6 m2 + ateliér 28,3 m2  

- Plocha parcely od 345 m2 do 470 m2 

- Dvě nadzemní podlaží 

- Kryté vnější parkování pro 2 vozidla 

 

Obr. 13 – Rodinný dům typu C 
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4.6.11 SO011 - Rodinné domy typu D 

Dva domy typu D jsou navrženy jako jednopodlažní vily s prostornými a 

vzdušnými místnostmi, ze kterých je možný vstup na přilehlou zahradu. Hlavní 

místností je velká obytná hala spojená s kuchyní a jídelnou s krbem. Další 

obytné místnosti jsou přístupné ze společné chodby, ze které je možný vstup do 

jedné ze dvou koupelen. Střecha je navržena jako pochůzí, poskytující 

majitelům dostatek soukromí s maximálním využitím prostoru.  

- Zastavěná plocha domu 130,2 m2 

- Podlahová plocha domu je 105 m2 

- Plocha parcely od 457 m2 do 623 m2 

- Půdorysné rozměry jsou 20,5 x 6,35 m 

- Jedno nadzemní podlaží, částečně pochůzí střecha vč. vegetační vrstvy 

- Výška hřebene ploché střechy je 3,35 m nad úrovní podlahy v I.NP 

- Kryté vnější parkování pro 2 vozidla  

 

 

Obr. 14 - Rodinný dům typu D 
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Obr. 15 – Rezidence Lobeč – vizualizace 

 

 

Stavebně technické řešení 

Součástí projektu je provedení a zhotovení níže uvedených konstrukcí a 

dodávek, které budou považovány za standardní a budou uvažovány v kalkulaci 

ceny díla. 

Výkopy 

Před zahájením prací bude provedena skrývka ornice do hloubky 0,3 m. Ornice 

bude uložená v nezastavěné části a bude použita na terénní úpravy. Výkopy 

budou provedeny na základě výkresů. Základová spára musí být na úrovni 

únosných vrstvy podloží a min. 0,8 m od upraveného terénu. Stěny výkopů vyšší 
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než 1,0 m budou svahované. Předpokládaná třída těžitelnosti zeminy je 3. Dle 

vrtaných sond v místě výstavby lze předpokládat, že odebraný štěrkopísek z 

výkopů bude možné použít i na zpětný zásyp pod podlahu a zeminu pro terénní 

úpravy v okolí stavby. 

Svislé konstrukce 

Obvodové nosné zdivo bude z keramických tvárnic P+D, tl. 365 mm na tepelně 

izolační maltu. Základy budou z železobetonových monolitických pasů se 

ztraceným bedněním. Sloupy taktéž monolitické železobetonové. Keramické 

ypřeklady a průvlaky dle vybraného konstrukčního systému. Vnitřní nosné stěny 

budou zhotoveny z keramického tvárnicového zdiva P+D, tl. 250 mm. Vnitřní 

nenosné zdivo bude tl. 115 mm plynosilikátové nebo keramické tvárnicové zdivo. 

Sádrokartonové příčky budou zhotoveny jako dvouplášťové s výplní z minerální 

vaty, celková tloušťka 115 mm. 

Vodorovné konstrukce 

Stropní desky budou z monolitické železobetonové, případně montované 

konstrukce. Sádrokartonové podhledy v případě použití střešní konstrukce 

z dřevěných trámů, zateplení 240 mm minerální vatou s parotěsnou fólií.  

Zastřešení 

U řadových domů s nepochůzí střechou bude tato střecha konstrukčně řešena 

jako jednoplášťová z monolitické železobetonové konstrukce, případně dřevěný 

krov se záklopem OSB deskami. Krytina bude u těchto střech fóliová např. 

Protan nebo Fatrafol. Tepelná izolace z minerální vaty na spodní straně 

z interiéru v rámci SDK podhledu. U řadových domů s pochůzí střechou se taktéž 

jedná o jednoplášťovou střechu s nosnou konstrukcí z monolitické 

železobetonové desky, případně dřevěného krovu se záklopem z OSB desek a 

fóliovou střešní krytinou. Extenzivní zelená střecha bude na vybraných místech – 

skladba bude dle konkrétního dodavatele. Terasy budou mít střešní fólii jako 

hydroizolační vrstvu a dřevěný rošt jako vrstvu nášlapnou. 

Tepelné izolace 

Fasádní zateplovací systém z desek EPS, tl. 80 mm. Izolace podlahy pomocí 

extrudovaného polystyrenu EPS 70Z. Tepelná izolace střechy pomocí minerální 

vaty tl. 240 mm s parozábranou, jako součást SDK podhledu v případě použití 

dřevěných trámů. 
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Podlahy 

Nášlapná vrstva podlahy v hygienických místnostech (koupelna a WC) bude 

keramické glazované dlažby, rozměru 20x20 cm na hydroizolační stěrku. 

V zádveří, chodbách a technických místnostech je zvolena stejná nášlapná 

vrstva jako v hygienických místnostech. V obytných místnostech je standardně 

dodávána laminátová plovoucí podlaha. 

Obklady 

V hygienických místnostech je uvažován keramický glazovaný obklad do výšky 2 

m – konkrétní typ dle dodavatele a požadavků investora. 

Zařizovací předměty 

Součástí jsou keramické sanitární zařizovací předměty v koupelnách a WC, 

konkrétní typy dle dodavatele, nástěnné vodovodní baterie v hygienických 

místnostech. 

Vnitřní dveře 

V navrhovaných domech se uvažují vnitřní dveře hladké, materiál CPL, odstín dle 

volby klienta, rozetové kování, dozický zámek. Zárubeň bude obložková, materiál 

CPL, odstín stejný jako dveře. 

Zdravotechnika 

Veškeré rozvody vodoinstalace budou provedeny v plastovém potrubí. Součástí 

je jeden přívod vody na předzahrádku a jeden vývod na terasu. Příprava 

(rozvody) pro solární panely a pro závlahový systém. 

Vytápění 

Závěsný elektrický kotel, výkon do 28 kW, včetně zásobníku TUV. V místnostech 

budou desková otopná tělesa, případně podlahové konvektory u velkých 

prosklených ploch. 

Vzduchotechnika 

Součástí projektu je potrubí pro odsávání par z prostor kuchyně, ventilátory 

s časovým doběhem v každé koupelně a WC a příprava (rozvody) pro 

klimatizaci.  
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5 PLÁN ŘÍZENÍ DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU 
REZIDENCE LOBEČ 

Plán projektu je důležitým dokumentem, který je definuje postupy vedoucí 

k dosažení požadovaného cíle projektu. Zahrnuje metody řízení, předpoklady, 

limity, termíny a dílčí cíle. Souhrnně popisuje to, co má být v daném projektu 

vykonáno a jakým způsobem tyto práce mají být provedeny. Obsahuje dílčí 

postupy, dle kterých se bude realizace projektu řídit. Je podkladem pro 

rozhodování manažera projektu, zároveň slouží jako informační zdroj pro všechny 

zapojené subjekty. 

Mezi části, které jsou pro developerskou společnost nejdůležitější ve fázi 

plánování projektu, patří:  

- seznam hlavních milníků a činností = strukturní plán projektu 

- organizační struktura projektu 

- časový plán projektu 

- rozpočet projektu, který vychází z odhadů nákladů na činnosti 

- plán řízení rizik 

 

Dle složitosti projektu je možné výše uvedené části dále rozčlenit nebo 

doplnit o podrobnosti, kterou jsou nezbytné pro vykonávání řídících, kontrolních a 

výkonných funkcí v průběhu realizace projektu. Na straně developera probíhá 

zpracování podnikatelského záměru (business plánu), studie proveditelnosti, 

zajištění zákonného oprávnění pro realizaci stavby a  tím spojené další činnosti, 

mimo jiné např. zajištění vypracování projektové dokumentace pro územní a 

stavební řízení a dále pak prováděcí projektové dokumentace. Po dokončení 

realizace developer zajišťuje prodej nemovitostí klientům. [1] 

Projekt Rezidence Lobeč byl pro další plánování rozdělen do tří na sebe 

navazujících etap. Etapa I. zahrnuje výstavbu poloviny plánovaných domů typu B, 

C a D, tedy 3x RD typ B, 3x RD typ C a 1x RD typ D. Součástí etapy II. je opět 

výstavba 3x RD typ B a 3x RD typ C. V poslední etapě III. budou realizovány 

zbývající 6x RD typ A a 1x RD typ D.  

Toto rozdělení bylo developerem zvoleno z důvodu rozložení financování, 

dále také pro snadnější koordinaci prací a celkové plánování a především pro 

zvýšení úspěšnosti projektu na trhu nemovitostí. Snahou developera bylo zajistit 

rovnoměrný prodej všech typů rodinných domů, které se chystal realizovat.  
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5.1 Zajištění pozemků 

Hlavním podnětem pro investiční rozhodnutí bylo zakoupení pozemků na 

osmi parcelách (p.č. 82/9, 82/19, 82/86, 82/87, 82/88, 82/89, 82/90, 82/91) 

v uvedené lokalitě  o celkové výměře 8 647 m2. Na základě kupní smlouvy 

získala společnost Top.Estates Developement vlastnické právo k těmto 

parcelám. Následně si tato společnost nechala vypracovat nový geometrický 

plán, který rozděluje uvedené parcely na 20 samostatných tak, aby všechny nově 

budované stavební objekty měli k dispozici svůj vlastní pozemek. Náklady na 

koupi těchto parcel a náležitosti s tím spojené byly vyčísleny na celkovou částku 

10 500 000 Kč. 

 

5.2 Územní řízení 

Prvním krokem před zanesením změn do katastru bylo územní řízení, 

které podléhá stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., a řeší, zda daná stavba je 

v souladu s územním plánem, zda je možné danou stavbu dle jejího účelu 

postavit, případně jakým způsobem zasáhne okolní prostředí. V případě projektu 

Rezidence Lobeč se v rámci územního řízení projednávala změna územního 

plánu. Výsledkem tohoto procesu je územní rozhodnutí. Tomu v tomto případě 

ještě předcházelo zaslání nového geometrického plánu s návrhem na změnu na 

katastrální úřad v Mělníku, který ho musel před zahájením územního řízení 

schválit. Po obdržení kladné odpovědi s vyhověním návrhu byla podána žádost 

na Městský úřad v Kralupech nad Vltavou. 

Dne 10. 6. 2013 bylo zahájeno územní řízení o změně územního 

rozhodnutí o umístění stavby, o umístění stavby 20 řadových rodinných domů a o 

změně využití území a změně územního rozhodnutí o dělení pozemků 

účastníkům řízení podle § 85 stavebního zákona a dotčeným orgánům. K 

projednání žádosti bylo současně nařízeno veřejné ústní jednání na den 16. 7. 

2013 v kanceláři stavebního úřadu v Kralupech nad Vltavou, o jehož průběhu byl 

sepsán protokol. V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost 

z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a 

dotčenými orgány. Zjistil, že umístění stavby je v souladu se schválenou územně 

plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu 

stanoveným vyhláškou c. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití 

území. Zástupci společnosti Top.Estates Developement (žadatelé) dále doložili 
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plánovací smlouvu, která řeší provedení komunikací, mezi městem Kralupy nad 

Vltavou a žadateli. Plánovací smlouva byla schválena zastupitelstvem města dne 

13. 3. 2013. Dne 24. 7. 2013 bylo pro tento projekt vydáno Městským úřadem 

v Kralupech nad Vltavou územní rozhodnutí, ve kterém byly specifikovány 

podmínky, za kterých je toto rozhodnutí platné. Jednou z těchto podmínek bylo 

zhotovení veškerých zpevněných ploch vozovek a chodníků včetně veřejného 

osvětlení a přístupu pro pěší. Následovalo zanesení změn do katastru, dle 

nového geometrického plánu. Součástí příloh je i situace nového stavu dle údajů 

z katastru nemovitostí jako příloha č. 2. 

Vzhledem k tomu, že po vydání souhlasného stanoviska v územním 

řízení, bylo rozhodnutí investovat a následně i realizovat tento projekt 

developerskou společností přehodnoceno, další kroky při plánování nebyly 

podniknuty a celý projekt se omezil pouze na prodej dříve zakoupených 

pozemků.  

 

5.3 Strukturní plán 

V každém projektu výstavby nového objektu je pro jeho úspěšné 

dokončení v požadovaném termínu klíčová identifikace a následná realizace 

všech požadovaných úkolů. Tyto činnosti jsou definovány ve strukturním plánu. 

Jedná se podrobný rozpis prací, ve kterém jsou jednotlivé dílčí úseky práce na 

projektu hierarchicky členěny za účelem snížení pravděpodobnosti, že některá 

z těchto činností bude opomenuta. Tyto jednotlivé cíle je možné dále provázat 

s časovým plánem a finančním plánem, jenž pak společně tvoří základ 

projektového plánu, který je tak vždy pro každý jednotlivý projekt jedinečný. 

Strukturní plán odráží potřeby plánování, zkušenost a schopnost projektového 

týmu definovat známé skutečnosti a předvídat možné vlivy a okolnosti. Je tedy 

zřejmé, že neexistuje žádný univerzální vzorec pro konstrukci a zhotovení 

strukturního plánu. Jeho tvorba je odpovědností projektového manažera, který 

využívá především své zkušenosti a historické údaje z jiných podobných 

projektů.  

Na základě poskytnutých podkladů a konzultace se zástupci společnosti 

Top.Estates Developement, s.r.o. jsem vypracovala strukturní plán, zachycující 

předpokládaný průběh jednotlivých fází projektu. Strukturní plán je přílohou č. 3 

této diplomové práce. 
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5.4 Organizační struktura zakázky 

Projektový management, stejně jako jiné druhy řízení, je postaven na 

uplatňování vlivů řídících subjektů na řízené. Každý projekt je po stránce řízení 

lidských zdrojů popsán svou organizační strukturou, která vychází z podrobného 

rozpisu prací projektu. Organizační struktura projektu je přehledným zobrazením 

vazeb mezi řídícími a řízenými subjekty a jejich vzájemných interakcí. Je 

souhrnem veškeré odborné, řídící a doprovodné projektové komunikace a je 

podkladem pro monitorování a kontrolu procesů projektu.  

 

5.4.1 Organigram 

Jedním z prostředků pro zobrazení struktury projektu z hlediska obsazení 

projektových rolí je zobrazení prostřednictvím organigramu. V organigramu je 

zachycena struktura a vazby mezi subjekty, které se aktivně podílí na projektu a 

vzájemně se ovlivňují. Hlavní podstatou je zjednodušení řízení a koordinace 

projektových prací.  

V následujícím grafu 5-1 je zachycena organizační struktura projektu 

Rezidence Lobeč, tak jak je známá v přípravné fázi projektu. Není výjimkou, že 

v průběhu cyklu se mohou některé role změnit například vstupem dalších 

subjektů. V této fázi organigram slouží především pro snadnější orientaci ve 

všech subjektech, které jsou do projektu zainteresovány a u nichž se 

předpokládá, že se budou v rámci výstavby alespoň částečně podílet. 
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Graf 5-1 – Organigram
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5.4.2 Matice zodpovědnosti 

Základní organizační strukturu projektu, která vychází z podrobného 

rozpisu prací, přehledně graficky znázorňuje výše uvedený organigram, z něhož 

lze dále vycházet při tvoření matice odpovědnosti. Ta je vhodným nástrojem pro 

zobrazení rozdělení odpovědností.  

Matice popisuje vztahy mezi jednotlivými úkoly řešenými v rámci projektu, 

projektovým týmem a externími subjekty (subdodavateli, stavebním úřadem, 

investorem a dalších dotčených subjektů). Dává do souvislosti hierarchické 

činnosti projektu, organizační strukturu projektu a jednotlivé typy vztahů. 

Organizační struktura projektu je uvedena v jednotlivých sloupcích matice 

uvedením jmen jednotlivých subjektů (orgány a instituce, koordinátor projektu, 

manažer projektu, projektanti, dodavatelé, subdodavatelé a další). V řádcích jsou 

pak uvedeny popisy veškerých jednotlivých úkolů a částí prací nebo dodávek, 

které se na daném projektu vyskytují. Vzájemný vztah mezi sloupcem a řádkem 

je označen typem odpovědnosti, které mohou být následující: 

S - spolupracuje 

Ř - řídí, zadává, kontroluje a přebírá 

Z - zpracovává, realizuje a kompletuje [1] 

 

Na základě konzultace se zástupci firmy Top.Estates Developement a dle 

podkladů, které mi byly poskytnuty, jsem vytvořila matici odpovědnosti projektu 

Rezidence Lobeč, která zachycuje subjekty, u kterých se předpokládá součinnost 

na této stavbě. Tato tabulka zahrnuje pouze ty subjekty, které jsou známy 

v předrealizační fázi projektu. Pro další fázi by bylo rozhodně nezbytné 

podrobnější členění a to jak jednotlivých úloh a činností v řádcích, zejména část 

zabývající se realizací stavebních objektů, tak i odpovědných subjektů ve 

sloupcích, které však nebyly pevně stanoveny. 
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Tab.5-1 - Matice zodpovědnosti 

Legenda matic:                                            
R-řídí (má hlavní zodpovědnost)                     
S-spolupracuje                                               
Z-zajištuje To
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Iniciační fáze  

        

Studie příležitostí R                 

Architektonická studie R,S   Z             

Studie proveditelnosti R                 

Investiční rozhodnutí R S               

Definování záměru  

        

Zajištění pozemku R S           S   

Financování projektu R         Z   S   

Příprava projektu  

        

Průzkumy a zajištění projektových podkladů R S               

Výběrové řízení na projektanta R,Z                 

Smlouva s projektantem R       Z     S   

Předprojekt 
         Dokumentace pro územní řízení S       R,Z         

Územní řízení Z R     S         

Územní rozhodnutí   R               

Projekt 
         Dokumentace pro stavební povolení         R,Z         

Stavební řízení S R     S         

Stavební povolení   R               

Příprava realizace 
         Prováděcí projektová dokumentace S       R,Z         

Výběrové řízení na zhotovitele stavby R,Z                 

Smlouva se zhotovitelem stavby R,Z     S       S   

Stavebně technologická příprava S     R,Z S         

Provádění díla 
         Předání a převzetí staveniště R     Z           

Předprodej rodinných domů S           R,Z     

Realizace stavebních objektů S S S R,Z S       Z 

Vedení stavebního deníku       R,Z         S 

Dokumentace pro změnové řízení       R Z         

Závěr realizace 
         Předání stavby Z     R           

Závěrečné vyúčtování R     Z   S       
Dokumentace skutečného provedení       R Z         

Kolaudační řízení S R   Z           

Kolaudační souhlas   R               

Prodej domů S           R,Z     
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5.5 Finanční plán 
 

Financování developerského projektu Rezidence Lobeč by bylo v případě 

jeho realizace zajištěno částečně ze zdrojů vlastních, větším podílem pak 

z cizích zdrojů, kde jako jeden z cizích zdrojů financování by byl použit bankovní 

úvěr od ČSOB, a.s. Celý projekt se developer snažil nastavit tak, aby byl 

bankovní úvěr splacen v co nejkratším čase a byl převážně financován ze zdrojů, 

poskytnutých budoucími majiteli RD ve formě záloh.  

Předpokládané celkové náklady projektu jsou odhadovány na částku 

70.490.562,- Kč. V těchto nákladech jsou zahrnuty náklady spojené s koupí 

pozemku, vypracování projektu, náklady na samotnou realizaci a zařízení 

staveniště, technický dozor investora a koordinace BOZP, prodej a klientské 

změny, marketing, finanční náklady – úroky z bankovního úvěru a bankovní 

poplatky spojené se zajištěním bankovního úvěru a právní služby. V tabulce 5-2 

jsou přehledně zobrazeny jednotlivé nákladové položky, podrobnější kalkulace 

jsou uvedeny v příloze č. 3 této práce.  Procentuální rozdělení nákladů je graficky 

znázorněno grafem 5-2. 

 

Tab. 5-2 - Náklady projektu Rezidence Lobeč 
 

Akvizice pozemky 10 500 000 Kč 
Projektová dokumentace DÚR, DSP,DPS 400 000 Kč 
Přímé stavební náklady rodinné domy, komunikace 46 337 850 Kč 
Inženýrské objekty vodovod, kanalizace, plynovod, elektro, VO 3 646 500 Kč 
Inženýrská činnost režie, TDI, koord. BOZP, geodet, 2 675 000 Kč 
Náklady na prodej marketing, právní služby, realitní agent 2 500 000 Kč 
Finanční náklady úroky, bankovní poplatky 1 860 000 Kč 
Daň z převodu nemovitosti 4% z ceny pozemku 571 212 Kč 
Developerská rezerva   2 000 000 Kč 
Celkem   70 490 562 Kč 
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Graf 5-2 – Procentuální zastoupení nákladů projektu 

 

Největší část nákladů spočívá v samotné realizaci stavebních objektů, 

druhou největší položkou je suma za nákup pozemků, která byla cela pokryta 

vlastními zdroji. Dále se v tomto odhadu objevují náklady na režie, náklady 

spojené s prodejem domů (marketing, realitní a právní servis) a finanční náklady, 

které v sobě zahrnují úroky z bankovního úvěru a další poplatky s tím spojené. 

Vyjma pozemků budou všechny náklady financovány z cizích zdrojů 

prostřednictvím bankovního úvěru a záloh od budoucích majitelů RD. Pozemky 

by byly v tomto případě použity jako zástava pro banku. 

 

Financování developerských projektů spadá do tzv. projektového 

financování, které má určité zvláštnosti. Před každým schválením úvěru se 

provádí individuální analýza žádosti, kde se pohlíží na daný projekt komplexně. 

Posuzuje se, zda bude zajištěno krytí dluhové služby a jakým způsobem bude 

probíhat splácení. Výši úrokové sazby ovlivňuje mimo jiné rating firmy a také 

rizikovost klienta. Banku zajímá v první řadě tzv. business plán, zejména 

výsledovka, rozvaha a cash-flow firmy. 
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Pro poskytnutí úvěru je ve většině případů tedy nutné předložit komplexní 

zjišťovací dokumentaci, která by měla obsahovat: 

- podnikatelský záměr se zaměřením na rozpočtové náklady 

- výpis z obchodního rejstříku 

- doložení výše vlastních zdrojů klienta 

- list vlastnictví 

- nabývací tituly k nemovitosti 

- územní rozhodnutí 

- ocenění nemovitosti 

- projektová dokumentace 

- rezervační a předkupní smlouvy 

- v případě investic na pronájem nájemní nebo budoucí nájemní smlouvy [15] 

 

Na základě předložení této dokumentace pak banka stanoví podmínky, za 

kterých je možné úvěr poskytnout a vypočítá úrokovou sazbu, která se v případě 

tohoto typu projektu nejčastěji pohybuje mezi 1 - 2%, výjimkou však nejsou i 

sazby vyšší. Kontrolu nad čerpání úvěru provádí bankovní dozor, který dohlíží, 

že práce, které byly vyfakturovány, byly také skutečně provedeny.   

V rozpočtu projektu je na tyto výdaje rezervována částka 1 860 000 Kč, 

z toho 1 500 000 Kč na úroky. Částka vychází z i předpokladu, že úvěr bude 

postupně splácen z předprodeje domů. V grafu 5-3 – Plán měsíčních nákladů 

jsou vidět částky po jednotlivých měsících. Čerpání úvěru v jednotlivých měsících 

je závislé jednak na množství provedených prací, zároveň na úspěšnosti 

předprodeje RD, resp. získání finančních prostředků od budoucích majitelů.  

Tabulka 5-3 je přehledem reálných finančních toků podle rozdělení 

výstavby do etap. Následující graf 5-4 znázorňuje, jaké finanční prostředky jsou 

nutné pro jednotlivé etapy výstavby.  
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Graf 5-3 – Plán měsíčních nákladů 
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Tab. 5-3 - Reálné finanční toky dle etap 

      

Rezidence Lobeč 
I. etapa II. etapa III. etapa celkem 
3x RD B 3x RD B 6x RD A   

3x RD C 3x RD C 1x RD D   

popis 1x RD D       

Akvizice pozemky - výstavba I.etapa 3 990 000 Kč 3 030 000 Kč 3 480 000 Kč 10 500 000 Kč 
Projektová dokumentace           
architektonická studie   150 000 Kč     150 000 Kč 
územní řízení   100 000 Kč     100 000 Kč 
projekt pro stavební povolení   100 000 Kč     100 000 Kč 
projekt pro provedení stavby   50 000 Kč     50 000 Kč 
∑   400 000 Kč     400 000 Kč 
Přímé stavební náklady           
Rodinné domy RD A - 6x 0 Kč 0 Kč 11 437 200 Kč 11 437 200 Kč 
  RD B - 6x 5 929 200 Kč 5 929 200 Kč 0 Kč 11 858 400 Kč 
  RD C - 6x 6 944 400 Kč 6 944 400 Kč 0 Kč 13 888 800 Kč 
  RD D - 2x 1 995 000 Kč   1 995 000 Kč 3 990 000 Kč 
komunikace, vč. chodníku pro RD A a D 0 Kč 525 000 Kč 225 000 Kč 750 000 Kč 
  pro RD B a C 931 875 Kč 399 375 Kč 0 Kč 1 331 250 Kč 
komunikace - spodní větev podmínka dle plánovací smlouvy 1 344 420 Kč 576 180 Kč 0 Kč 1 920 600 Kč 
komunikace - větev C   813 120 Kč 0 Kč 348 480 Kč 1 161 600 Kč 
∑   17 958 015 Kč 14 374 155 Kč 14 005 680 Kč 46 337 850 Kč 
Inženýrské objekty           
vodovod   531 500 Kč 358 750 Kč 0 Kč 890 250 Kč 
kanalizace splašková   630 000 Kč 390 000 Kč 0 Kč 1 020 000 Kč 
kanalizace dešťová   260 000 Kč 110 000 Kč 80 000 Kč 450 000 Kč 

 



plynovod   364 500 Kč -148 250 Kč 0 Kč 216 250 Kč 
elektro   232 000 Kč 138 000 Kč 0 Kč 370 000 Kč 
veřejné osvětlení   180 000 Kč 120 000 Kč 200 000 Kč 500 000 Kč 
napojení nových sítí na stávající 

 
100 000 Kč 100 000 Kč   200 000 Kč 

∑   2 298 000 Kč 1 068 500 Kč 280 000 Kč 3 646 500 Kč 
Inženýrská činnost           
přípravná režie   200 000 Kč     200 000 Kč 
technický dozor investora   210 000 Kč 420 000 Kč 420 000 Kč 1 050 000 Kč 
výrobní a správní režie cestovné, kancelář, …. 180 000 Kč 360 000 Kč 360 000 Kč 900 000 Kč 
koordinátor BOZP   30 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč 150 000 Kč 
ČEZ - poplatek za připojení   75 000 Kč 100 000 Kč   175 000 Kč 
geodet rozdělení pozemků 50 000 Kč 50 000 Kč   100 000 Kč 
  vytyčení parcel, domů, apod. 50 000 Kč 50 000 Kč   100 000 Kč 
∑   795 000 Kč 1 040 000 Kč 840 000 Kč 2 675 000 Kč 
Náklady na prodej           
marketingové materiály web, prospekty, model, … 200 000 Kč 600 000 Kč 200 000 Kč 1 000 000 Kč 
účetní - externí   30 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč 150 000 Kč 
externí prodej - realitky   200 000 Kč 400 000 Kč 450 000 Kč 1 050 000 Kč 
právní podpora prodeje   50 000 Kč 100 000 Kč 150 000 Kč 300 000 Kč 
∑   480 000 Kč 1 160 000 Kč 860 000 Kč 2 500 000 Kč 
Finanční náklady           
úroky z úvěru   500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 1 500 000 Kč 
bankovní poplatky   120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 360 000 Kč 
∑   620 000 Kč 620 000 Kč 620 000 Kč 1 860 000 Kč 
Daň z převodu nemovitosti - 4% z ceny pozemku     380 000 Kč 191 212 Kč 571 212 Kč 
Developerská rezerva:       2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 
celkem   26 541 015 Kč 21 672 655 Kč 22 276 892 Kč 70 490 562 Kč 

 



 

Graf 5-4 - Rozložení nákladů dle etap 
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Ziskovost projektu se samozřejmě odvíjí od výsledků prodeje 

realizovaných novostaveb RD. Postup prodeje je popsán v kapitole 5.9. Prodejní 

ceny rodinných domů jsou uvedeny v následující tabulce 5-4 – Financování 

z prodeje, ze které vyplývají i celkové očekávané výnosy v případě 100% 

úspěšnosti projektu, tj. prodeje všech 20 rodinných domů. Ty se rovnají částce 

86.974.500,-Kč bez DPH. Po odečtení celkových nákladů ve výši 70.490.562,-Kč 

vychází zisk 16.483.938,-Kč bez DPH, tedy celkově 18,95%. 

Finanční zdroje od budoucích klientů, které zohledňují jednotlivé fáze 

výstavby a stupeň rozestavěnosti, budou získávány dle následujícího plánu: 

• Rezervační poplatek splatný do 5 dnů od podpisu rezervační smlouvy - 

250.000 Kč vč. DPH. 

• 1. záloha splatná do 10 dnů od podpisu smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy kupní - 250.000 Kč vč. DPH. 

• 2. záloha splatná do 10 dnů po dokončení hrubé stavby a zápisu 

rozestavěných nemovitostí do katastru nemovitostí, 40% z kupní ceny 

mínus rezervační poplatek a 1. záloha vč. DPH. 

• 3. záloha splatná do 10 dnů po dokončení vnitřních prací, 55% z kupní 

ceny vč. DPH.  

• Doplatek splatný do 10 dnů po oznámení o nabytí právní moci 

kolaudačního rozhodnutí, 5% z kupní ceny vč. DPH. 

 

Rozložení plánovaných externí zdrojů financování získaných uzavřením 

kupních smluv na rodinné domy graficky znázorňuje graf 5-5. Z celkových 

nákladů na projekt ve výši 70.490.562,-Kč představují cizí zdroje financování 

celkem 85,10%. 

V tabulce č. 5-5 je uvedena ziskovost projektu při 100% úspěšnosti, 

resp. prodeji všech rodinných domů v závislosti na dokončení jednotlivých etap. 

V případě, že by o výsledky projektu nebyl zájem a tedy by došlo k realizaci 

např. pouze I. etapy (výstavba 6x RD typ B, 6x RD typ C a 1x RD typ D), byl by 

zisk z investice pouze 3,02%. Toto číslo však přesně neodpovídá, výsledný zisk 

by byl reálně ještě nižší a to především proto, že inženýrské objekty, kterou jsou 

součástí II. nebo III. etapy, by bylo v tomto případě také nutné zrealizovat, aby 

byly kompletní a byla zajištěna jejich funkčnost.   
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Tab. 5-4 - Financování z prodeje 

        
označení prodejní cena Splátkový kalendář 

číslo 
parcely typ domu 

cena celkem 
(pozemek + RD)          

vč. DPH 

Rezervační 
poplatek 1. Záloha 2. Záloha 3. Záloha  Doplatek 

01 A 4 665 520 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 1 366 208 Kč 2 566 036 Kč 233 276 Kč 
02 A 4 194 670 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 1 177 868 Kč 2 307 069 Kč 209 734 Kč 
03 A 4 186 070 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 1 174 428 Kč 2 302 339 Kč 209 304 Kč 
04 A 4 179 620 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 1 171 848 Kč 2 298 791 Kč 208 981 Kč 
05 A 4 173 170 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 1 169 268 Kč 2 295 244 Kč 208 659 Kč 
06 A 4 405 370 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 1 262 148 Kč 2 422 954 Kč 220 269 Kč 
07 D 5 353 700 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 1 641 480 Kč 2 944 535 Kč 267 685 Kč 
08 D 5 089 250 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 1 535 700 Kč 2 799 088 Kč 254 463 Kč 
09 C 5 720 650 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 1 788 260 Kč 3 146 358 Kč 286 033 Kč 
10 C 5 390 010 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 1 656 004 Kč 2 964 506 Kč 269 501 Kč 
11 C 5 377 110 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 1 650 844 Kč 2 957 411 Kč 268 856 Kč 
12 C 5 362 060 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 1 644 824 Kč 2 949 133 Kč 268 103 Kč 
13 C 5 349 160 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 1 639 664 Kč 2 942 038 Kč 267 458 Kč 
14 C 5 761 500 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 1 804 600 Kč 3 168 825 Kč 288 075 Kč 
15 B 4 898 145 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 1 459 258 Kč 2 693 980 Kč 244 907 Kč 
16 B 4 723 995 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 1 389 598 Kč 2 598 197 Kč 236 200 Kč 
17 B 4 723 995 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 1 389 598 Kč 2 598 197 Kč 236 200 Kč 
18 B 4 721 845 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 1 388 738 Kč 2 597 015 Kč 236 092 Kč 
19 B 4 721 845 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 1 388 738 Kč 2 597 015 Kč 236 092 Kč 
20 B 4 880 945 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 1 452 378 Kč 2 684 520 Kč 244 047 Kč 

        I. Etapa  35 923 155 Kč 1 750 000 Kč 1 750 000 Kč 10 869 262 Kč 19 757 735 Kč 1 796 158 Kč 
II.Etapa 30 797 355 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 9 318 942 Kč 16 938 545 Kč 1 539 868 Kč 

III. Etapa 31 158 120 Kč 1 750 000 Kč 1 750 000 Kč 8 963 248 Kč 17 136 966 Kč 1 557 906 Kč 
Celkem 97 878 630 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 29 151 452 Kč 53 833 247 Kč 4 893 932 Kč 

 



 

Graf 5-5 – Rozložení financování z prodeje RD 

 

Tab. 5-5 - Ziskovost projektu 

      Náklady I.ETAPA II.ETAPA III. ETAPA CELKEM 
viz. tab. XX - Náklady 
projektu dle etap 

26 541 015 Kč 21 672 655 Kč 22 276 892 Kč 70 490 562 Kč 

celkem (kumulovaně) 26 541 015 Kč 48 213 670 Kč 70 490 562 Kč   
Výnosy   

viz. tab. XX - Prodejní 
ceny - ceny bez DPH 

27 368 100 Kč 27 404 650 Kč 32 201 750 Kč 86 974 500 Kč 

celkem (kumulovaně) 27 368 100 Kč 54 772 750 Kč 86 974 500 Kč   

Zisk   

 
 

827 085 Kč 5 731 995 Kč 9 924 858 Kč 16 483 938 Kč 

celkem (kumulovaně) 827 085 Kč 6 559 080 Kč 16 483 938 Kč   

Zisk (%) 3,02% 11,98% 18,95% 18,95% 
 

1 750 000 1 500 000 1 750 000
1 750 000 1 500 000 1 750 000

10 869 262
9 318 942 8 963 248

19 757 735

16 938 545 17 136 966

1 796 158

1 539 868 1 557 906

I .  E T A P A  I I . E T A P A I I I .  E T A P A

ROZLOŽENÍ FINANCOVÁNÍ DLE ETAP

Rezervační poplatek 1.Záloha

2.Záloha 3.Záloha

Doplatek
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5.6 Časový plán 

Harmonogram podává informaci o časových vlastnostech činností a 

vzájemných vazbách mezi těmito činnostmi. Je jednou ze základních součásti 

plánování projektu. V přípravné fázi zobrazuje zejména termíny a časové sledy, 

ve kterých budou práce na projektu probíhat. Je vhodným prostředkem pro 

podchycení množství informací, které jsou pro řízení projektu nezbytné, a pro 

průběžné porovnávání plánů a skutečnosti. 

 

5.6.1 Diagram milníků 

Nedílnou součástí časového plánování je stanovení milníků, které 

zaznamenávají klíčové událostí. Milníky jsou definovány jako události, které 

jsou snadno ověřitelné nebo které musí být před dalším postupem schváleny. 

Klíčem pro efektivní používání milníků je jejich správný výběr. Vhodnými milníky 

jsou například data dokončení hlavních stavebních objektů. Díky nim lze 

snadno ověřit dané události před dalším postupem. Na základě výsledků se volí 

další postup. Za předpokladu, že se při kontrole nevyskytnou žádné nedostatky 

lze pokračovat v další fázi projektu.  

Níže jsou uvedeny milníky projektu Rezidence Lobeč, které zachycují 

důležité události projektu známé v konceptuální fázi projektu, včetně 

plánovaných termínů jejich splnění. 

Tab. 5-6 Milníkový plán 
Ozn. Milník Datum 
M1 Zahájení projektu 18. 9. 2012 
M2 Územního rozhodnutí 24. 7. 2013 
M3 Stavební povolení 18. 12. 2013 
M4 Zahájení předprodeje 2. 1. 2014 
M5 Předání staveniště 5. 6. 2014 
M6 Zahájení výstavby 12. 6. 2014 
M7 Dokončení I. etapy 5. 8. 2015 
M8 Dokončení II. etapy 28. 9. 2016 
M9 Dokončení III. Etapy 26. 4. 2017 
M10 Převzetí stavby 3. 5. 2017 
M11 Kolaudace RD 26. 7. 2017 
M12 Zahájení předávání domů 27. 7. 2017 
M13 Ukončení projektu 31. 8. 2017 
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5.6.2 Ganttův diagram 

Nejčastějším nástrojem pro tvorbu časových plánů - harmonogramů jsou 

Ganttovy diagramy. Jedním z programů, který se pro tvorbu harmonogramů 

používá je Microsoft Office Project. Pro vyhotovení časového plánu se ve většině 

případů využívá právě Ganttova diagramu, který zobrazuje v levé části seznam 

konkrétních úkolů projektu, jejich podrobnost vychází z toho, v jaké fázi se 

projekt nachází a za jakým účelem je harmonogram tvořen. V pravé části je pak 

daný projekt znázorněn úsečkovým diagramem. Jednou z výhod tohoto softwaru 

je možnost libovolně upravovat časovou osu a následné automatické přepočtení 

hodnot při provádění úprav. Změny jsou hned viditelné a je možné tak rychleji 

reagovat na vzniklé problémy. 

Časovou závislost jednotlivých činností lze definovat pomocí 

následujících vzájemných vazeb: 

• Dokončení – zahájení – po ukončení jedné činnosti, bude následovat 

zahájení další 

• Zahájení – zahájení - více činností je možné provádět současně 

• Dokončení – dokončení - více činností bude ukončeno současně 

• Zahájení – dokončení – dokončení činnosti je podmíněno zahájením 

jiné činnosti [11] 

 

Na základě strukturního plánu a dalších podkladů jsem zpracovala 

Ganttův diagram, zobrazující časový plán projektu. Harmonogram je vyhotoven 

pomocí programu Microsoft Project pro developerský projekt Rezidence Lobeč 

od jeho iniciace až po předání a ukončení a je přílohou č. 5 této diplomové práce. 
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5.7 Průběh výstavby 
 

Veškeré výše uvedené nástroje plánování, především časový a finanční 

plán, jsou během výstavby pravidelně aktualizovány při setkání a po vzájemné 

konzultaci s účastníky těchto kontrolních dnů jsou korigovány další postupy při 

výstavbě. Hlavní náplní těchto kontrolních dnů je posouzení, zda práce probíhají 

v souladu s projektovou dokumentací a kontrola jejich kvality. Kontrolní dny se 

většinou konají 1x týdně. 

Kontrolních dnů by se měl v každém případě účastnit:  

• za zhotovitele stavby projektový manažer, případně 

stavbyvedoucí,  

• technický dozor investora, 

• koordinátor BOZP, 

• odpovědný projektant 

• architekt, 

• zástupce developerské společnosti, 
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5.8 Kolaudační řízení 

Každou dokončenou stavbu, spadající pod budovy podléhající 

stavebnímu řízení, nebo budovy k ohlášení stavebnímu úřadu, je možné plně 

užívat až po vydání kolaudačního souhlasu.  Pro vydání kolaudačního souhlasu 

je nutné kolaudační řízení, které vede příslušný stavební úřad a které je zahájeno 

na návrh stavebníka - v tomto případě společnost Top.Estates Developement. 

Návrh se podává písemnou formou a měl by obsahovat následující informace: 

• jméno a adresu navrhovatele 

• označení a místo stavby 

• datum a číslo jednací stavebního povolení, případně ohlášení 

• předpokládaný termín dokončení stavby 

• termín úplného vyklizení staveniště a dokončení úprav okolí stavby 

• údaj, zda bude prováděn zkušební provoz, a dobu jeho trvání [16] 

 

Termín konání kolaudačního řízení určuje příslušný stavební úřad, který 

k jednání přizve veškeré dotčené orgány státní správy, případně i zhotovitele 

nebo projektanta, kteří jinak nejsou účastníky řízení. Předmětem kolaudačního 

řízení je kontrola dodržení všech podmínek vyplývající z územního a stavebního 

povolení a především zda výstavba probíhala dle dokumentace schválené 

stavebním úřadem. Dále stavební úřad zkoumá, jestli daná stavba nebude mít 

negativní vliv životní prostředí a na zdraví osob. [17] 

Jestliže nezjistí stavební úřad při kolaudačním řízení na stavbě závady, 

které by bránily jejímu užívání a pokud jsou splněny podmínky územního 

rozhodnutí a stavební povolení vydá kolaudační rozhodnutí, kterým povoluje 

užívání stavby k určenému účelu. Součástí kolaudačního rozhodnutí mohou být 

 podmínky, které vyplývají z obecných technických požadavků na výstavbu, 

odstranění drobných nedostatků skutečného provedení, které úřad zjistí při 

kolaudačním řízení. [16] 
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5.9 Prodej nemovitostí 

Prvním krokem při prodeji rodinných domů je prezentace projektu v prvním 

případě prostřednictvím webových stránek, dále také inzercí na webových 

serverech zabývajících se prodejem nemovitostí. Dalším krokem, ke kterému se 

přistupuje spíše v případě menšího než očekávaného zájmu o projekt, je rozšíření 

inzerce např. do tiskovin tak, aby se projekt dostal do podvědomí co nejširšímu 

spektru potenciálních klientů.  

Po projevení zájmu o koupi nemovitosti následuje uzavření rezervační 

smlouvu a složení rezervačního poplatku. Současně je po dalších jednáních a 

konzultacích uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Další z úloh developera je 

zabezpečení klientských změn.  Po uzavření kupní smlouvy a uhrazení všech 

splátek je podán návrh na vklad vlastnického práva na katastrální úřad. 

 Ceník rodinných domů je uveden v následující tabulce 5-7.  

Tab. 5-7 - Prodejní ceny rodinných domů 

označení prodejní cena 

číslo 
parcely typ domu 

cena RD bez 
pozemku a 

DPH 

cena RD + 
pozemek                 
bez DPH 

výše DPH             
(15 %) 

cena celkem 
(pozemek + RD)          

vč. DPH 
01 A 3 299 800 Kč 4 170 550 Kč 494 970 Kč 4 665 520 Kč 
02 A 3 299 800 Kč 3 699 700 Kč 494 970 Kč 4 194 670 Kč 
03 A 3 299 800 Kč 3 691 100 Kč 494 970 Kč 4 186 070 Kč 
04 A 3 299 800 Kč 3 684 650 Kč 494 970 Kč 4 179 620 Kč 
05 A 3 299 800 Kč 3 678 200 Kč 494 970 Kč 4 173 170 Kč 
06 A 3 299 800 Kč 3 910 400 Kč 494 970 Kč 4 405 370 Kč 
07 D 3 586 000 Kč 4 815 800 Kč 537 900 Kč 5 353 700 Kč 
08 D 3 586 000 Kč 4 551 350 Kč 537 900 Kč 5 089 250 Kč 
09 C 4 150 000 Kč 5 098 150 Kč 622 500 Kč 5 720 650 Kč 
10 C 4 021 400 Kč 4 786 800 Kč 603 210 Kč 5 390 010 Kč 
11 C 4 021 400 Kč 4 773 900 Kč 603 210 Kč 5 377 110 Kč 
12 C 4 021 400 Kč 4 758 850 Kč 603 210 Kč 5 362 060 Kč 
13 C 4 021 400 Kč 4 745 950 Kč 603 210 Kč 5 349 160 Kč 
14 C 4 150 000 Kč 5 139 000 Kč 622 500 Kč 5 761 500 Kč 
15 B 3 556 300 Kč 4 364 700 Kč 533 445 Kč 4 898 145 Kč 
16 B 3 556 300 Kč 4 190 550 Kč 533 445 Kč 4 723 995 Kč 
17 B 3 556 300 Kč 4 190 550 Kč 533 445 Kč 4 723 995 Kč 
18 B 3 556 300 Kč 4 188 400 Kč 533 445 Kč 4 721 845 Kč 
19 B 3 556 300 Kč 4 188 400 Kč 533 445 Kč 4 721 845 Kč 
20 B 3 556 300 Kč 4 347 500 Kč 533 445 Kč 4 880 945 Kč 

∑ 72 694 200 Kč 86 974 500 Kč 10 904 130 Kč 97 878 630 Kč 
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6 RIZIKA PROJEKTU 

Velká část metod a postupů, jenž je vysvětlena v kapitole 3 - teorii rizik, je 

v tomto případě nerelevantní s ohledem na velikost a charakter společnosti 

Top.Estates Developement, a proto tato společnost od analýzy rizik u tohoto 

projektu upustila. Tato část práce je tedy zaměřena na stanovení významnosti 

jednotlivých rizik projektu pomocí matic. Jedná se o analytickou metodu, jejímž 

základem je stanovení pravděpodobnosti výskytu rizika a intenzity negativního 

dopadu při jeho výskytu. Pro hodnocení obou těchto faktorů se využívá stupnice, 

v tomto případě je zvolena pětistupňová. 

Stupeň významnosti rizika R vypočteme jako součin pravděpodobnosti 

výskytu rizika (rp) a intenzity negativního dopadu rizika (v) podle vzorce:  

R = v × rp 

Tab. 6-1 - Pravděpodobnost výskytu rizika 

  Pravděpodobnost rp 
stupnice slovní popis 

1 téměř nemožná 
2 výjimečně možná 
3 běžně možná 
4 pravděpodobná 
5 hraničící s jistotou 

 

Tab. 6-2 - Intenzita negativního dopadu 

  Intenzita negativního dopadu v 
stupnice slovní popis 

5 nepřijatelná 
4 velmi významná 
3 významná 
2 drobná 
1 neznatelná 

 

Na základě výše popsaných stupnic může hodnota stupně významnosti 

rizika nabývat hodnot od 1 do 25. Čím vyšší je výsledná hodnota, tím je faktor 

rizika významnější. 

82 
 



6.1 Aplikace rizik na projekt Rezidence Lobeč 

Při realizaci rozsáhlého developerského projektu jako je soubor 

rodinných domů Rezidence Lobeč je nutnost uvažovat s možnými riziky. Už 

samotná příprava má vliv na realizaci a samotný výsledek. Rizika nejsou na 

straně developera, ale dotýkají se prakticky všech účastníků konání tj. 

dodavatelé, banka, klienti atd. Rizika spojená s developerským projektem 

Rezidence Lobeč lze rozdělit do dvou hlavních kategorií: 

Rizika ekonomická 

 Nedodržení kvality 

 Snížení poptávky 

 Změna legislativy 

 Zvýšení nákladů 

 Změna situace na stavebním trhu 

 Riziko spojené s marketingem a propagací  

Rizika spojená s výstavbou 

 Pozdní dokončení stavby 

 Rizika vyplývající ze samotných stavebních prací 

 Rizika spojená s nedodáním výrobku a stavebního materiálu 

 Riziko spojené s nepředvídatelnými událostmi 

 Riziko způsobené lidským faktorem 

Po celou dobu realizace developerského projektu je nutné zkoumání a 

analyzování rizik v jednotlivých fázích, což směřuje k dosáhnutí maximálního 

plánovaného zisku s minimálními náklady. 
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6.2 Obchodní riziko 

Za největší riziko developerského projektu je pokládáno obchodní riziko, 

které je ovlivňováno především externími faktory. Jako rizikové faktory, které by 

mohly nastat u projektu Rezidence Lobeč, byly stanoveny následující: 

1) Nezájem o výsledky projektu 

2) Snížení koupěschopnosti potencionálních zákazníků 

3) Problémy s územním a stavebním řízením 

4) Růst cen výrobních faktorů 

5) Neúčinná marketingová kampaň 

6) Hrozba konkurence 

Tab. 6-3 - Výpočet stupně významnosti obchodních rizik 

     

Rizika 
Intenzita 

negativního 
dopadu (v) 

Pravděpodobnost 
vzniku (rp) 

Vypočtená 

hodnota pořadí 

Nezájem o výsledky projektu 5 3 15 1. 
Snížení koupěschopnosti potencionálních 
zákazníků 4 3 12 2. – 3. 

Problémy s územním a stavebním 
řízením 4 3 12 2. – 3. 

Růst cen výrobních faktorů 3 3 9 4. 
Neúčinná marketingová kampaň 3 2 6 5. 
Hrozba konkurence 2 2 4 6. 

 

Tab. 6-4 - Matice významnosti faktorů obchodních rizik 

      

Hodnocení pravděpodobnosti 
Hodnocení intenzity negativního dopadu 

1 2 3 4 5 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 (2) 15 (1) 

2 2 4 6 (4)(5) 8 (3) 10 
1 1 2 (6) 3 4 5 

      
 

1 - 7 nejméně významné faktory rizika 

 
8 - 14 středně významné faktory rizika 

 
15 - 25 nejvýznamnější faktory rizika 
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1) Nezájem o výsledky projektu 

Nezájem o výsledky projektu souvisí na jedné straně s konkurencí a 

celkově se situací na trhu, zároveň je možnou příčinou i neschopnost reagovat 

na požadavky a situaci na trhu. V matici významnosti obchodních rizik byl tento 

faktor vyhodnocen jako nejvýznamnější riziko s negativním dopadem. 

Pravděpodobnost vzniku je běžně možná, proto je nutná snaha eliminovat toto 

riziko např. prostřednictvím pravidelného vyhodnocování průzkumu a analýzy 

trhu a v návaznosti na tyto výsledky se situaci pružně přizpůsobovat.  

 

2) Snížení koupěschopnosti potencionálních zákazníků 

Druhým nejvýznamnějším rizikem je pokles koupěschopnosti zákazníků, 

který může být způsoben například plošným zvýšením cen vstupních materiálů 

vlivem inflace, zvýšením daní, neúčinnou reklamní kampaní nebo vlivem dopadů 

hospodářské krize. Toto riziko s běžně možnou pravděpodobností výskytu, 

vzhledem ke spoustě faktorů, které mohou být jeho příčinou, je možné následně 

napravit a částečně eliminovat snížením zisků společnosti nebo zajištěním 

výhodnějšího financování ve spolupráci s bankou poskytující externí zdroj 

finančních prostředků.  

 

3) Problémy s územním a stavebním řízením 

Průběh územního a stavební řízení je proces (blíže popsán v kapitole 

5.2), který může mít ve spoustě případů zásadní vliv na úspěšnou realizaci 

projektu. Pokud úřad v prvotní fázi zjistí nějaké nedostatky či nesrovnalosti 

v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení je 

nutné dokumentaci následně přepracovat, což jsou pro žadatele další náklady. 

Aby se minimalizovala tato situace, je důležité nepodcenit výběr projektanta, 

současně se umět dobře orientovat v legislativě a dalších právních předpisech, 

kterých se žádost týká, a v neposlední řadě je také důležité dělat kompromisy, 

např. pokud některý z dotčených orgánů podá námitky, nejjednodušším řešením 

je tyto námitky projednat se zástupci dotčených orgánů a po domluvě případně 

provést změny v dokumentaci takové, které by vedly k oboustranné spokojenosti. 

Faktor tohoto rizika byl vyhodnocen jako středně významný, avšak konkrétně u 

projektu Rezidence Lobeč měly námitky a připomínky, které provázely celé 
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územní řízení, fatální dopad do realizace a původní investiční rozhodnutí bylo 

následně přehodnoceno. 

 

4) Růst cen výrobních faktorů 

Tento faktor rizika byl vyhodnocen jako jeden z těch nejméně 

významných. Intenzita dopadu je však u projektu takového rozsahu významná. 

Vzhledem k tomu, že tento faktor řadíme mezi nesnadno ovlivnitelné, je jednou 

z mála možností jak minimalizovat toto riziko zasmluvnění pevných cen smlouvy 

o dílo s dodavateli, resp. generálním dodavatelem stavby. V tomto případě se 

jedná o dceřinou společnost developerské firmy Top.Estates Developement, 

proto i toto riziko je nutné zvážit a nepodcenit již v přípravně fázi a zajistit pro 

například dostatečnou finanční rezervu, která by následně pokryla vzniklé 

vícenáklady. 

  

5) Neúčinná marketingová kampaň 

Neúčinnost marketingové kampaně představuje významný dopad na 

projekt, ale její výskyt byl vyhodnocen jako výjimečně možný. Předcházet tomuto 

riziku je možné průběžným vyhodnocováním marketingové kampaně a její 

optimalizací. 

 

6) Hrozba konkurence 

Tento faktor rizika byl vyhodnocen jako jeden z těch nejméně 

významných. Je závislý především na množství konkurenčních projektů v okolí. 

Jedná se o faktor rizika, který je v tomto případě velmi málo pravděpodobný a 

jeho dopady na projekt nejsou devastující, přesto je nutné ho zohlednit před 

samotným investičním rozhodnutím. Eliminace spočívá především ve vysoké 

kvalitě nabízených služeb a v jedinečnosti nabízeného projektu. 
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6.3 Stavební riziko 

Rizikové faktory, které by se při výstavbě mohly objevit a které by mohly 

negativně, ale také pozitivně ovlivnit realizaci projektu, byly stanoveny 

následující: 

1) Nebezpečí úrazu na staveništi 

2) Nedokončení výstavby ve stanoveném termínu 

3) Platební neschopnost investora 

4) Vznik vad na realizovaném projektu 

5) Nepříznivé povětrnostní podmínky  

6) Výběr nespolehlivého subdodavatele 

Tab. 6-5 - Výpočet stupně významnosti stavebních rizik 

     

Rizika 
Intenzita 

negativníh
o dopadu 

(v) 

Pravděpodobnost 
vzniku (rp) 

Vypočtená 

hodnota pořadí 

Nebezpečí úrazu na staveništi 5 4 20 1. 
Nedokončení výstavby ve 
stanoveném termínu 4 4 16 2. 

Platební neschopnost investora 4 3 12 3. - 4. 
Vznik vad na realizovaném projektu 4 3 12 3. - 4. 

Nepříznivé povětrnostní podmínky  3 3 9 5. 

Výběr nespolehlivého subdodavatele 3 2 6 6. 

 

Tab. 6-6 - Matice významnosti faktorů stavebních rizik 

      
Hodnocení pravděpodobnosti 

Hodnocení intenzity negativního dopadu 

1 2 3 4 5 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 (2) 20 (1) 

3 3 6 9 (5) 12 (3)(4) 15 

2 2 4 6 (6) 8 10 

1 1 2 3 4 5 

      
 

1 - 7 nejméně významné faktory rizika 

 
8 - 14 středně významná rizika 

 
15 - 25 nejvýznamnější rizika 
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1) Nebezpečí úrazu na staveništi 

Mimo finančních dopadů na výsledky projektu je potřeba identifikovat i 

rizika nefinanční povahy. Z hlediska negativního dopadu je nebezpečí úrazu na 

staveništi vnímáno jako nepřijatelný faktor stavebního rizika. Pravděpodobnost 

vzniku lehkých poranění je při stavební výrobě výjimečně možné, ne však 

vyloučené. Eliminace tohoto faktoru rizika spočívá v pravidelném školení 

účastníků staveništního provozu v oblasti předpisů BOZP a jejich důsledné 

dodržování a stanovení sankcí za jejich porušování. Při dodržování zásad  

BOZP je pravděpodobnost výskytu rizika vážného zranění pracovníků, 

pohybujících se na staveništi minimální. 

 

2) Nedokončení výstavby ve stanoveném termínu 

Časové plnění je již standardně předmětem smlouvy mezi dodavatelem a 

subdodavatelem, stejně jako vymezení sankcí v případě jeho nedodržení. 

Problém při dodržování termínů může nastat při výběru nevhodného 

subdodavatele. Jednou z možností, jak tomuto riziku předcházet je tvorba 

časových rezerv a zavedení pravidelných kontrol provedených prací v návaznosti 

na časový harmonogram projektu.  U projektu Rezidence Lobeč je toto riziko 

z velké míry minimalizováno zajištěním generálního dodavatele stavby dceřinou 

společnosti Top.Estates Construction Management, s.r.o. Kooperace přináší 

snadnější kontrolu časového i finančního plánu. Z toho důvodu je 

pravděpodobnost nedodržení termínu klasifikována jako výjimečně možná. 

Velkou výhodou je možnost optimalizovat časový plán dle prováděcí firmy za 

účelem podchytit možné problémy s plynulostí výstavby už v počáteční fázi 

projektu.  

 

3) Platební neschopnost investora 

Financování tohoto developerského projektu by bylo zajištěno jak ze 

zdrojů vlastních, tak z cizích zdrojů. Za největší riziko je tedy považováno 

nesplnění některé z podmínek pro uvolnění externích zdrojů financování – 

bankovního úvěru. Intenzita negativního dopadu byla stanovena jako velmi 

významná, zejména z důvodu plnění závazků vůči subdodavatelům. 
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V nejextrémnějších situacích dochází k bankrotu developerské společnosti a 

majetek společnosti spadne do konkurzu. Eliminace tohoto rizika je možná 

vytvořením plánu projektu a snížení pravděpodobnosti vzniku některého 

z obchodních rizik uvedených v předchozí kapitole. 

 

4) Vznik vad na realizovaném projektu 

Jedná se o riziko, které může nastat v případě nedodržování 

technologických postupů nebo pokynů dodavatele materiálů a jeho vlivem může 

dojít ke znehodnocení celé stavby, v krajních případech i k její demolici. 

Dodržování technologických předpisů, norem a pokynů dodavatele materiálů je 

základním prostředkem, jak snížit tento faktor rizika. Je proto vhodné zajistit 

externí technický dozor, který bude dohlížet na provádění pravidelných kontrol a 

zkoušek ušetřit tak časové a finanční náklady, které by jinak mohly vzniknout při 

odstraňování vad. 

 

5) Nepříznivé povětrnostní podmínky 

V průběhu realizace stavebního objektu mohou nepříznivé povětrnostní 

podmínky (silný déšť, vítr, mráz apod.) negativně ovlivnit proces výstavby a 

způsobit materiální škody, přerušení prací, které vedou k narušení časového 

plánu. Toto riziko je neovlivnitelné, proto je třeba zajistit při plánování projektu 

v případě jeho výskytu dostatečné finanční a časové rezervy.  

 

6) Výběr nespolehlivého subdodavatele 

Podle matice významnosti faktorů stavebního rizika byl výběr 

nespolehlivého subdodavatele vyhodnocen jako jeden z těch méně významných 

faktorů a to hlavně z důvodu zajištění provádění staveb prostřednictvím dceřiné 

společnosti a s tím související větší obezřetnost při výběru subdodavatelských 

firem, čímž dochází k eliminaci tohoto rizika. Před samotným výběrem probíhá 

ověřování informací a referencí na dříve prováděné stavby. Důležité je také jasné 

vymezení obchodních podmínek ve smlouvě o dílo, ideálně při osobním setkání 

se zástupcem subdodavatelské firmy. 
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ZÁVĚR 
 

Cílem této diplomové práce bylo sestavit plán řízení konkrétního 

developerského projektu z pozice developerské společnosti, provést analýzu jeho 

průběhu od fáze přípravy až po fázi řízení realizace a vytvoření dokumentace pro 

jeho řízení. V mém případě se jednalo o developerský projekt „Rezidence Lobeč“ 

v obci Kralupy nad Vltavou, připravovaný společností Top.Estates Development. 

Investiční záměr developera realizovat tento projekt byl poté, co proběhlo 

územní řízení a bylo vydáno souhlasné stanovisko, přehodnocen a projekt byl 

přeorientován pouze na rozprodání stavebních parcel. Důvody, které k tomu vedly, 

jsou uvedeny ve čtvrté kapitole této práce.  

Celý plán řízení projektu, který jsem vypracovala, vychází z podkladů, které 

mi byly s laskavým svolením autorské developerské společnosti poskytnuty, a 

představuje metody a postupy, které by byly v případě nezastavení projektu 

použity. Snažila jsem se veškerou dokumentaci pro řízení přizpůsobit 

předpokládanému průběhu, ale vzhledem k tomu, že projekt byl zastaven už 

počáteční fázi, bylo občas velmi těžké odhadnout, jaké kroky a postupy by byly 

v dané situaci zvoleny. V práci jsem se zabývala jak předakviziční fází, kde jsem 

vypracovala SWOT analýzu, tak fází předinvestiční, která zahrnuje zajištění 

pozemků a financování projektu. Projekt Rezidence Lobeč jsem nadále rozčlenila 

na jednotlivé etapy, které přehledně graficky znázorňuje strukturní plán. Součástí 

plánu řízení bylo také vytvoření organizační struktury a časového harmonogramu. 

Dále jsem se zabývala zdroji financování a jejich čerpáním.  

Samostatná kapitola je také věnována vyhodnocení faktorů obchodních a 

stavebních rizik související s tímto projektem, které mohou nastat během přípravy 

a při následné realizaci projektu. Zvolila jsem metodu stanovení významnosti 

jednotlivých rizik pomocí matic.  

Za nejvýznamnější faktor obchodní rizika bylo vyhodnoceno riziko nezájmu 

o výsledky projektu ze strany potencionálních klientů. Toto riziko doprovází téměř 

každý developerský projekt, o to více je nutné věnovat zvýšenou pozornost 

samostatnému konceptu projektu už ve fázi plánování. 

Nejvýznamnějším stavebním rizikem, se kterým by se tento projekt 

v průběhu výstavby mohl potýkat, bylo vyhodnoceno riziko nebezpečí úrazu na 

staveništi, se kterým je však nutné počítat projektu, kde se aktivně zapojuje lidský 

faktor.  Následující rizika, byť byla vyhodnocena až jako druhé resp. třetí 

nejvýznamnější, mají dle mého názoru pro developera při jejich výskytu taktéž 
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velmi silný negativní vliv na výsledky projektu. Jedná se o nedokončení výstavby 

ve stanoveném termínu, kdy pak rostou náklady za prodlení, a platební 

neschopnost investora, které s sebou přináší velké množství problémů.  

Jednou z možných eliminací všech těchto rizik je důkladná příprava a 

kvalitně zpracovaný plán řízení projektu, díky kterému je možné následky při 

výskytu rizik ve velké míře minimalizovat. 

 

Projektové řízení je velice obsáhlý a komplexní proces, který zasahuje do 

všech částí stavebního oboru svou provázaností a vzájemnými vztahy mezi 

jednotlivými činiteli. Díky diplomové práci jsem si ucelila svoje znalosti, zároveň 

jsem propojila svojí dosavadní praxi s tímto tématem. Seznámila jsem se s 

charakteristikou investičního projektu, jeho rizik a řízení. Měla jsem možnost 

pohlížet na stavební projekt z pozice developera a obohatit tak svoje dosavadní 

zkušenosti ve stavebním oboru. Práce na tomto tématu pro mě byla přínosná 

především díky spolupráci se zmiňovanou společností v rámci konzultací a tím i 

možností více se seznámit s problematikou řízení developerských projektů v praxi. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

SWOT  Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

SLEPT  Social, Legal, Economic, Political, Technological 

LTV  Loan to value ratio 

DSCR   Debt service coverage ratio 

s.r.o.   Společnost s ručením omezeným 

ČSOB   Československá obchodní banka  

DPH   Daň z přidané hodnoty 

p.č.   Parcelní číslo 

ČSN  Česká státní norma 

RD   Rodinný dům 

VO  Veřejné osvětlení 

Ú.T.  Upravený terén 

HUP   Hlavní uzávěr plynu 

ÚT   Ústřední topení 

STL  Středotlaký 

NN  Nízké napětí 

EPS  Expandovaný polystyren 

ZTI  Zdravotně technické instalace 

DN   Diameter nominal 

m2  metr čtvereční 

mm   Milimetr 

cm   Centimetr 

EN   Evropská norma 

IČ   Identifikační číslo osoby 

DIČ  Daňové identifikační číslo 

MPO   Ministerstvo průmyslu a obchodu 
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BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Kč   Koruna česká 

a.s.   Akciová společnost 

MS   Microsoft 

IS   Inženýrské sítě 

R   Stupeň významnosti rizika 

rp   Pravděpodobnost výskytu rizika 

v   Intenzita negativního dopadu rizika  
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SEZNAM PŘÍLOH 
 

Příloha č. 1 – Vizualizace projektu 
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Příloha č. 4 – Kompletní kalkulace nákladů 

Příloha č. 5 - Harmonogram 
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