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Developerský projekt jako nástroj investice do nemovitostí a následného 

prodeje s dosažením odpovídajícího zisku je velmi komplexní problematika. 

Jako taková má svá specifika a bezpochyby mnohá úskalí. Cílem mé diplomové 

práce je nejprve definovat základní pojmy developerských projektů, investic, 

oceňování staveb a stavebních prací a vztahů pro hodnocení ekonomické 

efektivnosti developerského projektu. Jsem si vědom obrovské diversifikace při 

všech možnostech, které developeři mají. Nemá tedy smysl vytvářet jakýsi 

univerzální „návod“, který by stejně byl použitelný jen pro jeden typ projektu. 

Místo toho chci podrobně popsat formou případové studie reálný developerský 

projekt z praxe a stanovit jeho možné varianty, které poté chci podrobně 

analyzovat a vyhodnotit ty nejvýhodnější. Budu se zabývat bytovou a komerční 

výstavbou ve variantách prodeje a pronájmu. 

Při přípravě developerských projektů musíme mít na paměti, že kvalita přípravy 

značně ovlivňuje výslednou podobu díla a to nejen po fyzické stránce, ale hlavně 

po finanční. Problémy vzniklé v prvotní fázi projektu již jen stěží v průběhu 

odstraňujeme, spíše se je snažíme zmírnit. Na druhou stranu však ani kvalitní 

příprava není schopna eliminovat určitou míru rizika a nejistoty, která se 

v projektu nachází. [1] Vztah mezi fází projektu a možnostmi ovlivnění dobře 

ilustruje následující graf: [2] 

 

Obrázek 1 Možnosti ovlivnění investičních nákladů projektu (zdroj: FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. 

Investiční rozhodování a řízení projektů: jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich 

riziko a vytvářet portfolio projektů.)  
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Nejprve bychom se měli vůbec seznámit s definicí developerského projektu: 

Developerský projekt je podnikatelský záměr, který se zaměřuje na trh 

s nemovitými věcmi, nebo také realitami. Jedná se zpravidla o výstavbu či koupi 

objektu za účelem prodeje, případně pronájmu. Hlavním prvkem 

developerského projektu je tedy ono zhodnocení, dosažené právě prodejem, 

případně pronájmem. 

Typickým jevem pro developerský projekt jsou vysoké počáteční náklady, které 

musí developer vynaložit. Jedná se o výstavbu nemovité věci, nebo její nákup 

a případná rekonstrukce. Tyto náklady se poté vracejí ve formě kupní ceny, 

či nájemného. Z důvodu již zmiňovaných vysokých vstupních nákladů však 

developer zpravidla úvodní fáze developerských projektů nefinancuje 

z vlastních zdrojů, nýbrž musí řešit otázku financování ze zdrojů cizích 

(viz kapitola 3). [3] 

Dále je nutné seznámit se s jednotlivými fázemi. Tyto jsou: 

 předinvestiční (předprojektová příprava) 

 investiční (projektová příprava a realizace výstavby) 

provozní (operační) 

 ukončení provozu a likvidace  

Jak ovlivňuje fáze projektu možnost ovlivnění, jsme již viděli na obrázku 1, nyní 

si ukážeme velikosti nákladů v rámci jednotlivých fází: [4] 

 

Obrázek 2 Závislost ovlivnitelnosti nákladů v jednotlivých fázích investičního procesu (zdroj: 

TEICHOLZ, Eric. Facility design and management handbook. přeloženo) 
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Je zřejmé, že ačkoliv možnost ovlivnit výši nákladů klesá, náklady naopak strmě 

rostou, finanční dopady špatných rozhodnutí mohou tedy být poměrně 

značné. 

 

 

V předinvestiční fázi se zabýváme následujícími záležitostmi: 

 Identifikací podnikatelských příležitostí 

 Předběžným výběrem projektu a přípravou projektu včetně analýzy jeho 

variant 

 Hodnocením projektu a rozhodnutím o případné realizaci či jeho 

zamítnutí 

 

 

Vzhledem k tomu, že se projekty odvíjejí od konkrétních podnikatelských 

příležitostí, tvoří identifikace těchto příležitostí východisko předinvestiční 

fáze. Již v této fázi může vzniknout určitá alokace finančních prostředků 

z důvodu získání informací o vhodných projektech. Je tedy nutné neustálé 

sledování a vyhodnocování faktorů, mezi něž patří poptávka 

po konkrétních věcech, odhalování nových směrů a možnosti, které 

máme k dispozici včetně možností našeho okolí (export, zdroje). 

Ke sledování je vhodné využití již existujících studií, např. marketingové 

studie, rozvojové plány, zkušenosti z porovnatelných územních celků 

(např. jiných zemí), apod. Dále je nutné takto získané informace vhodně 

vyhodnotit, vhodnou formou je „studie těchto příležitostí“ (Opportunity 

Studies), která alespoň v hrubé míře hodnotí efekty a nadějnost projektů 

založených na daných příležitostech. Také „průzkumná studie“ (Scouting 

Study) má podobný obsah, ale je zaměřena spíše na posouzení významu 

možného investičního řešení. Zmíněné studie by měly obsahovat spíše 

kompilaci informací z různých zdrojů, měly by být krátké a levné. Jejich 

výsledkem by měl být odhad situace, nikoliv detailní analýza. 

Výsledkem těchto studií je počáteční výběr podnikatelských příležitostí, 

tedy výběr těch projektů, na které bychom se měli spíše zaměřit, a které 

bychom měli vyloučit (je např. již na začátku patrné vysoké riziko, malé 

ekonomické efekty, vysoká finanční náročnost apod.) [2]  

Při volbě a hodnocení příležitostí také musíme mít na paměti, že pro nás 

vždy existuje konkurence a je velkou chybou domnívat se o opaku. [5] 
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Ještě před tím, než realizujeme vlastní technicko-ekonomické studie, které jsou 

poměrně nákladnou záležitostí (zvláště u rozsáhlých projektů), je vhodné 

přikročit k jistému mezistupni mezi studiemi příležitostí a podrobnými 

technicko-ekonomickými studiemi. Tímto mezistupněm jsem studie předběžné. 

Mezi jejich cíle především patří: 

 Kontrola, zda byly analyzovány všechny varianty projektu 

 Zjištění nutnosti dalších doplňkových studií (marketingové průzkumy 

apod.) 

 Potvrzení, že základní idea projektu má smysl a je pro investora atraktivní 

 Posoudit stav životního prostředí v dané lokalitě, zda dopady projektu 

jsou v souladu s existujícími standardy ochrany životního prostředí 

Výstupem předběžné studie je zpravidla rozhodnutí o zpracování detailní  

technicko-ekonomické studie, nebo rozhodnutí o zastavení prací na projektu. 

 

 

Struktura podrobné a předběžné studie je velice podobná, zde se opět 

zabýváme variantními řešeními, která je vhodné (a méně nákladné) vypracovat 

již v rámci stude předběžné. V podrobné studii již pracujeme se zúženým 

výběrem z těchto posuzovaných kategorií: 

 strategie a rozsah 

 marketingová strategie 

 materiály 

 umístění projektu 

 lidské zdroje 

 plán realizace a rozpočet 

Hodnotíme samozřejmě ekonomické dopady těchto řešení. Výsledkem jsou 

charakteristiky a cíle projektu, zahrnující marketingovou strategii, dosažitelný 

podíl na trhu apod. 

Finančně-ekonomická část studie nám určí investiční náklady projektu, peněžní 

toky v průběhu životnosti projektu a ukazatele ekonomické efektivnosti. Je 

nutné podotknout, že finančně-ekonomické analýzy by měly prostupovat celou 

fází přípravy projektu a měl by je mít na starosti příslušný specialista, který by 

neměl chybět již od začátku ve zpracovatelském týmu. 

Vlastní studie má být zpracovávána s větší přesností, než předběžná, avšak drží 

se stejné osnovy. 
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Výstupem této studie je výběr nejvhodnější varianty a identifikace základních 

rizikových faktorů včetně hodnocení jejich dopadu na projekt. Dále je zpracován 

harmonogram a rámcový rozpočet. Pokud jsou nalezeny slabiny projektu 

(nedostatečná ekonomická efektivnost), tak hledáme jiné varianty. Kdybychom 

náhodou dospěli k rozhodnutí, že projekt není životaschopný, uvedeme 

analýzu, proč tomu tak je. I takové studie tak pro nás bude mít značnou 

hodnotu, která tkví v zabránění budoucím možným ztrátám. 

 

Investiční náklady jsou jednou z hlavních veličin, které ovlivňují ekonomkou 

efektivnost projektu. Pro jejich stanovení můžeme užít: 

 nabídková řízení, ke kterým ale potřebujeme již mít dokumentaci 

projektu 

 ceny u porovnatelných projektů 

 technicko-ekonomické veličiny (náklady na obestavěný prostor – m3, 

či na zastavěnou plochu – m2  

 odhady nákladů na základě skupin či funkčních částí 

 

Musíme také myslet na to, že bychom měli upravit tyto náklady o určité vnější 

vlivy, mezi něž patří: 

 inflace a kurzy 

 lokální podmínky a náklady jimi vyvolané 

 zákonné normy na daném území 

 nedostatečná informovanost v obecné rovině 

 

Technicko-ekonomická studie obsahuje velké množství možných variant 

projektu, její zpracování je tak značně obtížné. Jak již bylo jednou řečeno, výběr 

variant by měl být proveden již v předběžné studii, nejpozději však nyní. Výběr 

variant by měl zahrnovat různou lokalitu, různé zaměření projektu (bytová, 

administrativní, výrobní aj.), případně také různé objemové varianty. 

 

Měl by být složen z odborníků, kteří pokryjí celý řešený prostor. Součástí by tedy 

měl být: 
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 ekonom 

 marketingový specialista 

 technolog 

 stavební inženýr 

 odborník z oblasti managementu 

 účetní a finanční expert 

 odborník na životní prostředí 

 

Základním ukazatelem je vynaložený čas. Odhadem se jedná o 2 – 3 

člověkoměsíce pro studie podnikatelských příležitostí, 6 – 12 člověkoměsíců 

pro předběžné studie a 12 – 15 člověkoměsíců pro technicko-ekonomické 

studie. Odhady nákladů se potom provádějí na základě procentního odhadu 

z investičních nákladů projektu. 

 

 

Obsahuje činnosti patřící do vlastní realizace projektu. Prvním krokem je tvorba 

právního, finančního a organizačního rámce pro realizaci projektu. Investiční 

fázi dělíme do následujících etap: 

 zadání stavby 

 projektová dokumentace vč. EIA – Enviromental Impact Assesment, 

tj. vyhodnocení vlivu na životní prostředí 

 realizační projektová dokumentace 

 výstavba 

 práce s uvedením do provozu, zkušební provoz 

 dokumentace skutečného provedení 

 

 

Zadání stavby (nebo také BoD – Basis od Design) je krok, při kterém 

se rozhodujeme o způsobu a důvodech vzniku projektu, jeho rozsahu a cílech. 

Zadání může obsahovat i oblasti, o kterých zatím nemáme dostatečné 

informace a které budou vyžadovat posouzení v rámci zpracování projektové 

dokumentace. Zadání stavby nám např. může sloužit jako podklad pro výběr 

zpracovatele projektové dokumentace. Při zpracovávání zadání stavby bychom 

již měli mít tyto informace: 

 koncepce projektu 

 technické řešení 
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 umístění, velikost, lokalita 

 dopady na životní prostředí a ochranu zdraví 

 legislativní požadavky 

 prováděcí plán – časový harmonogram 

 odhad nákladů 

 

 

Tato dokumentace se zpracovává na základě zadání stavby a jako taková 

je vhodná pro zpřesnění odhadu nákladů, získání územního rozhodnutí 

a stavebního povolení. Dokumentace obsahuje všechny informace 

pro pokračování do stupně realizační dokumentace. 

Samostatnou částí dokumentace je vyhodnocení vlivu na životní prostředí (EIA). 

Jako podklad použijeme detailní technologický popis projektu vč. identifikace 

vlivů na životní prostředí. Náklady na zpracování této dokumentace nejsou příliš 

vysoké, avšak musíme brát v potaz časový dopad zejména při projednávání 

s dotčenými veřejnoprávními orgány. 

 

 

Zpracovává inženýrskou dokumentaci zahrnující výkresy, výpočty 

a dokumentaci požadovanou pro výstavbu, případně realizaci projektu. Musí 

odpovídat požadavkům pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Informace 

z realizační dokumentace využijeme také při plánování budoucího provozu 

a údržby, kdy můžeme přesněji vyhodnotit potřeby nutné pro tuto fázi. 

 

 

Nejpozději v této fázi již začínáme objednávat materiály pro montáž a musíme 

mít připraveno staveniště, které předáme dodavateli. Výstavba by ideálně měla 

probíhat přesně podle realizační projektové dokumentace. Koncem realizace 

výstavby rozumíme ukončení montáží, u výrobních zařízení se jedná o časový 

milník, kdy předáme správu zařízení na vlastníka. U projektů na klíč zahrnuje 

fáze realizace veškeré činnosti od přípravy až po dokončení. Realizace výstavby 

má tyto fáze: 

 nákup zařízení a materiálů 

 montáž a instalace na staveništi 

 kontrola po montáži 

 dohled a dozor při realizaci 

 příprava dokumentů k používání 
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 školení (při realizaci výrobních zařízení) 

 dokončení zprávy o výstavbě 

 dokumentace skutečného stavu 

 

 

V tomto stavu dolaďujeme dokumentaci o skutečný stav vzniklý při realizaci 

stavby. Jedná se zejména o přípravu skutečné podoby všech nových dokumentů 

(manuálů, výkresů, výkazů, instrukcí, aj.), aktualizaci a modifikaci projektové 

dokumentace vč. výpočetních systémů. 

Závěrem k fázi realizace projektu je důležité upozornit na nutnost zpracování 

kvalitního plánu a jeho důsledném dodržování, zahrnujícím odpovídající vlastní 

řízení realizace projektu. Musíme zajistit, aby klíčové kroky (výstavba, dodávka 

a montáž případných výrobních zařízení, zajištění všech potřebných vstupů 

při zahájení provozu) proběhly včas při respektování vzájemných návazností 

a v žádoucí kvalitě. Při vlastním řízení realizace uplatňujeme metody kritické 

cesty, PERT, aj. Důležité je kontrolovat dodržování plněný časových plánů, včas 

identifikovat vzniklé odchylky a (pokud leží na kritické cestě) posoudit jejich vliv 

na možné prodloužení termínu uvedení projektu do provozu, případně zvýšení 

nákladů. Kontinuálně bychom také měli vyhodnocovat skutečné čerpání 

prostředků s plány zpracovanými v předcházejících studiích. To nám umožní 

pružně reagovat a zajistit čerpání dalších prostředků v případě překročení 

investičních nákladů. Současně musíme přezkoumat efektivnost projektu. 

Je zřejmé, na rozdíl od minulých studií, kde jsme kladli důraz na kvalitu a úplnost 

informací, je v realizační fázi kritickým faktorem čas. 

 

 

Na provozní fázi se můžeme dívat dvěma pohledy, a to krátkodobým, 

nebo dlouhodobým pohledem. 

Krátkodobý pohled obsahuje uvedení objektu do provozu, vč. zkušebního 

období. Zde vyvstávají problémy, které mají svůj původ již v realizační fázi. 

Dlouhodobý pohled je celková strategie, která v sobě zahrnuje plánované 

výnosy a náklady a předpoklady k těmto hodnotám (zisky, poptávka, materiály, 

energie apod.). Jak jsme si řekli již na začátku, pokud se ukáže zvolená strategie 

jako chybná, její napravení je v této fázi již značně nákladné (pokud vůbec 

se s tím ještě dá něco dělat). Samotná kvalita projektu závisí na kvalitě jeho 

přípravy. Pokud tedy využijeme chybné informace a špatně budeme 

interpretovat vstupní údaje, tak budeme projekt složitě napravovat. 
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Důležitou součásti provozní fáze je údržba objektu a zařízení, jako nástroje 

zajišťujícího spolehlivý provoz projektu. Cíle údržby jsou následující: 

 udržení objektu a zařízení v odpovídajícím stavu, zachovat přísun investic 

 používat takové strategie údržby, které zajistí maximální využití objektu 

 minimalizovat dopady na životní prostředí a zajistit bezpečné užívání 

po celou dobu provozování projektu 

Údržbu firma provádí buď kompletně, nebo za pomocí nasmlouvaných 

kontraktorů, kteří zajistí požadované úkony (příprava, realizace údržbářským 

činností, technická příprava a koordinace). Nakonec je možný kompletní 

outsourcing těchto služeb. 

Náklady na údržbu by měly být zakomponovány pevně do ekonomiky projektu, 

protože tvoří nedílnou položku. V žádném případě bychom je neměli opomíjet. 

 

 

Představuje konec životního cyklu projektu. Plynou z něho příjmy, ale také 

náklady související s likvidací. V hodnocení musíme počítat také s těmito 

(případnými) náklady na likvidaci projektu. Tato fáze zahrnuje zejména: 

 demontáž zařízení (vč. likvidace a sešrotování, nebo prodej použitelných 

částí) 

 sanace lokality 

 prodej zásob (materiál) 

 účetní vypořádání likvidované stavby 

 

Rozdíl příjmů a výdajů na likvidovaný objekt nazýváme tzv. likvidační hodnota 

projektu. Tato hodnota tvoří peněžní tok v posledním roce projektu, resp. v roce 

následujícím. Z praxe náklady spojené s likvidací objektu značně převyšují 

příjmy, odhady však bývají značně optimistické. S tímto bychom tedy měli 

počítat a zohlednit to ve výpočtech a následně ve tvorbě odpovídajících rezerv. 

[2] 
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Financování je činnost získávání finančních prostředků pro založení, chod 

a případný rozvoj projektu. Zde sledujeme základní ukazatele jako objem 

finančních prostředků v čase a struktuře při optimálních nákladech na získání 

a používání. K tomu nám pomáhají následující ukazatele: 

 vážený průměrný náklad kapitálu (WACC) 

 doba splácení úvěru a úroky při cizím financování 

 výnosnost kapitálu při vlastním financování 

 peněžní toky projektu (kladné i záporné) 

Úhradou reálných podnikových investic soustřeďováním a kombinováním 

zdrojů se zabývá financování investic. K jejím součástem patří i zpracování 

dokumentace nezbytné pro zajištění zdrojů financování (zejména od bank). 

 

 

Financování můžeme dělit různými způsoby, mezi ty hlavní patří způsob vzniku 

a vlastnictví financí. Rozlišujeme tedy interní a externí zdroje financování (interní 

a externí kapitál).  

Druhý způsob je členění podle vlastnictví člení zdroje financování na vlastní 

a cizí kapitál. 

 

 

Mezi formy financování z vlastních zdrojů patří: 

 základní vklad (neboli základní kapitál – při založení společnosti) 

 navýšení základního kapitálu (zejména emise akcií) 

 nerozdělený zisk z minulých období 

 odpisy 

 dary 

 

 

Zjednodušeně se dá říct, že jsou to všechny zdroje, které nejsou zdroje vlastní. 

Jedná se o prostředky, které jsme si půjčili a které budeme muset vrátit. Vznikají 

nám u toho úroky, jako dodatečné náklady. 
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Členění dle rozvahy: 

 rezervy 

 dlouhodobé závazky včetně emitovaných dluhopisů a dlouhodobých 

směnek k úhradě 

 krátkodobé závazky 

 dlouhodobé závazky (bankovní úvěry a výpomoci) 

 ostatní pasiva 

 

Nejčastěji prostředky pro realizaci developerských záměrů získáváme od banky 

na základě analýzy bonity žadatele a analýze developerského záměru. 

 

Zde navážu ještě na definici developerského projektu z kapitoly 2 a přiblížíme 

si osobu developera z pohledu finanční instituce. 

Základními faktory pro posouzení možnosti financování bankou jsou: 

 profesní historie, obrat, reference 

 kvalita developerského záměru, rizikovost, efektivnost, rozpočtové 

náklady 

 způsob financování projektu, poměr vlastních prostředků, druh a výše 

úvěru, fixace, způsob splácení [2] 

Samotná osoba developera a jeho zkušenosti jsou pro banku samozřejmě 

důležité, ale mnohdy stačí (díky velké konkurenci na trhu s úvěry) jen nulová 

negativní zkušenost s klientem. 

Často se z pohledu developera děje to, že si jen pro realizaci developerského 

projektu založí novou společnost ve snaze oddělit ostatní podnikatelskou 

činnost firmy od developerského záměru. Sníží se tak riziko vzniku závazků, 

případně úpadku u příjemce úvěru z důvodu jiné podnikatelské činnosti. [3] 

 

Jedná se o cenný papír s povahou dluhu, který podnik emituje s cílem získat 

od investorů finanční zdroje. Tito pak mají nárok na úroky vyplácené v daných 

termínech a na splátku nominální ceny obligace. Obligace neopravňuje držitele 
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k podílení se na rozhodování firmy. Obligace mohou být předmětem 

obchodování na kapitálovém trhu. 

 

Nejčastější formou financování je investiční úvěr, ten může podnik získat 

ve dvou formách: 

 bankovní (finanční) úvěr 

 dodavatelský úvěr 

 

Bankovní úvěr poskytují nejčastěji komerční banky, pojišťovací společnosti, 

nebo penzijní fondy. Jedná se o střednědobé – se splatností rok až pět let, 

či dlouhodobé úvěry – se splatností čtyř a více let. Na bankovní úvěr může být 

požadována záruka (např. samotná realizovaná nemovitá věc). 

Dodavatelské úvěry jsou speciální v tom, že se vlastně nejedná o přímé 

poskytnutí peněžních prostředků, ale o odklad splácení dodávaného majetku. 

Tímto majetkem mohou být hlavně stroje, ale i jiná technologická zařízení. 

Splácení dodavatelského úvěru je realizováno postupně, nebo jednorázově, 

včetně úroků. Úroky jsou zakomponovány do jednotlivých splátek tak, že jsou 

součástí kupní ceny a jako takové jsou poté předmětem odepisování – 

kapitalizované úroky). 

Rozlišujeme dva druhý dodavatelských úvěrů: 

 movitá zástava 

 podmíněný prodejní kontrakt 

 

U movité zástavy přechází majetek okamžitě odběrateli, slouží ale také jako 

záruka za úvěr. V případě podmíněného prodejního kontraktu zůstává předmět 

až do uhrazení v majetku dodavatele, vedený jako zásoby. 

 

Jedná se o oddělení financování projektu od podnikatelských aktivit společnosti. 

Jedná se o dlouhodobé financování, kdy jsou finanční toky projektu těsně spjaty 

se splácením úvěru. Základními charakteristikami projektového financování 

tedy jsou: 

 předmět financování – dlouhodobý projekt 
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 cíl financování – oddělení od stávajících aktiv podniku z důvodu 

protirizikové ochrany spotřebitelů 

 

Mezi účastníky projektového financování patří: 

 akcionáři (mateřský podnik, sponzoři) 

 účelově založená firma přímo pro zamýšlený projekt 

 inženýrská firma (generální dodavatel, subdodavatelé) 

 provozovatel, který smluvně zajišťuje provoz a údržbu projektu po jeho 

zrealizování 

 konsorcium bank jako věřitelé, kteří poskytli hlavní zdroj financování 

 ostatní (zejména pojišťovny, dodavatelé, odběratelé, státní orgány, aj.) 

 

 

Jedná se o formy financování, které snižují riziko dopadající na developera. 

Z důvodu přenesení (sdílení) rizika získá společnosti, zabývající se podnikáním 

v oboru, koncesi (nejčastěji od veřejného sektoru) na financování, projektování, 

realizaci a dočasné provozování projektu. Nemusí se však jednat výhradně 

o veřejný sektor, tuto koncesi může udělit i firma, která nemá s výstavbou 

projektů zkušenosti. Proces převodu následně probíhá po určité stabilizaci 

projektu, kdy poskytovatel koncese získá určité zkušenosti. 

Při financování formou BOOT je nutné zvažovat následující: 

 náklady projektu a zdroje financování 

 podíl rozhodování vstupujícího investora 

 podmínky finálního transferu zpět k poskytovateli koncese 

 zkušenosti a reference privátního investora [2] 

 

Projekty PPP rozumíme jako spolupráce veřejného a soukromého sektoru 

v rámci společnosti, která je založená pouze pro účely realizace projektu. Stát 

využívá zkušenosti privátního sektoru při realizaci veřejných statků. Těmito jsou 

nejčastěji projekty z těchto okruhů: 

 dopravní infrastruktura 

 administrativa 

 zdravotnictví 
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 školství 

 obrana 

 utility (např. vodárenství) 

 

Vzorem pro projekty PPP je Velká Británie, úspěšně se však využívají ve většině 

zemí OECD. 

Podstatou projektů PPP je fakt, že stát dosáhne efektivnějšího využití svých 

prostředků díky spolupráci s veřejným sektorem. Každá strana také nese část 

rizika, kterou dokáže nejlépe řídit. [6] 

Projekty PPP nejsou v ČR velmi zavedené, objevují se zde problémy hlavně 

v rozdílných pohledech zúčastněných stran, kterými jsou: 

 investor 

 banka 

 veřejný zadavatel 

 

U investorů se objevuje vysoký zájem o PPP projekty, avšak hlavně o ty 

jednodušší, s nízkým rizikem. Je zde snaha o přenos rizik a garancí na stranu 

veřejného sektoru. 

V případě bank se jedná o růst sazeb v důsledku nedostatku dlouhodobých 

zdrojů. Ze strany banky je také požadavek na vyšší finanční účasti druhé strany. 

Veřejný sektor se naproti tomu nejčastěji potýká s možným výpadkem příjmů 

vinou transformací státního rozpočtu. Stejně jako u investora je zde snaha 

o přenos rizik a neochota poskytovat garance. [2] 

 

Jedná se o jeden z méně obvyklých a sledovaných typů investic. Je zde užit 

soukromý kapitál k založení, rozvoji, nebo odkupu společnosti, které se 

vyznačují rychlým růstovým potenciálem. Stejné měřítko však můžeme 

vztáhnout i na developerské projekty (které mohou být „zastoupeny“ vlastními, 

účelově založenými společnostmi). Kapitál je poskytován jednotlivými investory, 

kteří se poté stávají podílníky ve společnosti. Další varianta poskytnutí kapitálu 

je z fondů rizikového kapitálu, které sdružují jednotlivé investory. Navenek 

potom fond vystupuje skrz svého správce. Jako takový je rizikový kapitál 

součástí private equity. [7] Private equity, někdy také překládáno jako 

„soukromý kapitál“, bývá středně až dlouhodobé financování poskytované 

na základě získání podílu společností, jejichž akcie nejsou obchodovatelné 

na burze. [8] 
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Projekt (resp. společnost) k financování takovým způsobem musí nabízet 

přidanou hodnotu ve formě např. potenciálu k rychlému zhodnocení – k zisku 

vysoké tržní hodnoty. 

Zafinancovat projekt z rizikového kapitálu můžeme v několika fázích: 

 předstartovní financování (seed financing) 

 startovní financování (start-up financing) 

 financování počátečního rozvoje (early stage expansion) 

 rozvojové financování (expansion financing) 

 financování dluhu 

 záchranný kapitál (rescue financing) 

 financování výkupů managementem (management buy-in/buy-out) 

 

Předstartovní financování využijeme v případě, že firma bude teprve založena 

(jedná např. o přípravu projektu). Startovní financování je pro účely financování 

výroby, firma již svůj projekt má připravený. Financování počátečního rozvoje je 

vhodné pro společnosti, kterým se nepodařilo tři roky po sobě dosáhnout zisku, 

nicméně má perspektivní projekt. Rozvojové financování zajišťuje navýšení 

pracovního kapitálu firmy, jenž poté může být použit různými způsoby. 

Financováním dluhu získají investoři podíl ve společnosti výměnou za splacení 

dluhu firmy, záchranný kapitál je určen k udržení firmy v chodu, to samé je 

dosaženo financováním výkupů managementem. 

Působení rizikových investorů ve společnosti se odhaduje na 3-5 let. S rizikovým 

kapitálem se váže velké riziko, protože všechny ztráty z podnikání jdou na vrub 

vloženého majetku. V případě likvidace je navíc akciový kapitál uspokojován 

jako poslední. 

Jakou zajímavost se uvádí, že průměrné roční zhodnocení jednoho fondu 

rizikového kapitálu činilo od roku 2000 odhadem 50 %. [7] 

 

 

Hlavním zástupce tohoto způsobu financování projektů je leasing. Jedná 

o způsob pronajímání nejen dlouhodobého majetku (strojů, výrobních zařízení, 

nemovitostí, apod.) za sjednané nájemné. Leasing lze také popsat jako způsob 

financování investičních potřeb společností s nedostatkem vlastního kapitálu, 

nebo nemožností využívat dlouhodobé úvěry. Leasing umožňuje okamžité 

využívání tohoto majetku, vlastníkem je však stále původní majitel. Na konci 

nájmu je možný převod na nového vlastníka. Leasing dělíme: 

 finanční leasing 

 provozní (operativní) leasing 
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U finančního leasingu zůstává majetkem ve vlastnictví pronajímatele (zpravidla 

leasingová společnost) a tento je pronajímán po dobu jeho ekonomické 

životnosti. Nájemce může po skončení leasingu odkoupit majetek. Finanční 

leasing dále dělíme: 

 přímý leasing – zákazník (nájemce) určí majetek a leasingová společnost 

jej následně od předem dohodnuté firmy (dodavatele) odkoupí 

a pronajme 

 nepřímý leasing – prodej a zpětný pronájem (leasingová společnost koupí 

majetek a ten následně prodá původnímu dodavateli 

 úvěrovaný leasing – do leasingu vstupuje banka, která půjčí peníze 

pronajímateli (vlastníkovi majetku) 

Provozní (operativní) leasing je druh leasingu, zaměřený na krátkodobý 

pronájem majetku, který zůstává ve vlastnictví pronajímatele, přičemž doba 

životnosti majetku je vyšší, než doba leasingu. Leasingová společnost 

se zároveň stará o udržování majetku. Nájemce nemá právo na odkoupení 

majetku po skončení leasingu. 

Mechanika leasingu spočívá v první splátce, která je zpravidla vyšší, 

než pravidelné pozdější platby. Na konci bývá dohodnuta kupní cena v případě 

odkoupení majetku (změny vlastníka). [2] 

 

 

Základní způsoby pro hodnocení jsou: 

 čistá současná hodnota 

 vnitřní výnosové procento 

 doba návratnosti 

 

 

Tato hodnota vyjadřuje v absolutní výši rozdíl mezi příjmy a výdaji investice. 

Přípustná je hodnota vyšší než 0, investice je zisková ve výši úroku. 

Vzorec na výpočet je následující: 

 



26 

 

Č𝑆𝐻 = ∑ 𝑃𝑛

1

(1 + 𝑖)𝑛

𝑛

𝑛=1

− 𝐾 

(3.1) 

 

nebo: 

 

Č𝑆𝐻 =
𝑃1

(1 + 𝑖)
+

𝑃2

(1 + 𝑖)2
+ ⋯ +

𝑃𝑁

(1 + 𝑖)𝑁
− 𝐾, 

(3.2) 

 

kde: 

 

ČSH  = čistá současná hodnota investiční varianty 

PN  = peněžní příjem v jednotlivých letech životnosti 

i  = úrok (požadovaná výnosnost) 

n = jednotlivá léta životnosti 

N = doba životnosti 

K  = kapitálový výdaj 

 

 

Jedná se o úrokovou míru, kdy se současná hodnota peněžních příjmů 

z investice rovná kapitálovým příjmům investice. Rovnost lze vyjádřit 

matematicky: 

 

∑ 𝑃𝑛

𝑁

𝑛=1

1

(1 + 𝑖)𝑛
= 𝐾, 

(3.3) 

 

symboly jsou stejné, jako u čisté současné hodnoty. Hodnotu vnitřního 

výnosového procenta pak zjistíme pomocí metody lineární interpolace: 
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𝑉𝑉𝑃 = 𝑖𝑁 +
Č𝑆𝐻𝑛

Č𝑆𝐻𝑛 + Č𝑆𝐻𝑣

(𝑖𝑣 − 𝑖𝑛), 

(3.4) 

 

kde: 

VVP  = vnitřní výnosové procento 

in  = nižší úroková míra 

iv  = vyšší úroková míra 

ČSHn  = čistá současná hodnota při nižším úroku (v absolutní hodnotě) 

ČSHv  = čistá současná hodnota při vyšším úroku (v absolutní hodnotě) 

 

 

 

 

Doba návratnosti určuje počet let, za který se výdaje vrátí za pomoci příjmů 

z investice. Jedná se klasický ukazatel ekonomické efektivnosti, čím kratší doba 

návratnosti, tím příznivěji bude vycházet likvidita firmy. I přesto že tento 

ukazatel ignoruje peněžní příjmy z investice, jeho informace může být užitečná 

pro firmy, které zrovna preferují likviditu (např. z nedostatku finančních 

prostředků). 

 

 

Vzhledem k délce trvání investice je nutné do výpočtů efektivnosti zahrnout 

inflaci a zohlednit možné riziko. 

Vliv inflace se může projevit následujícími způsoby: 

 zvyšuje se úroková míra, což snižuje předpokládanou výnosnost 

efektivnost kapitálových zdrojů 

 mění se peněžní příjmy z investice (dochází k růstu cen, ale na obou 

stranách), předpokládáme, že růst cen vstupů a výstupů je stejný 

a že tedy peněžní příjmy rostou stejně, jako míra inflace 

 rostou kapitálové výdaje u investic, které se pořizují na delší dobu, 

při jejich koupi je již v ceně zahrnuta inflace 
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Pokud předpokládáme, že v důsledku inflace rostou peněžní příjmy investice 

stejně rychle, jako inflace, čistá současná hodnota se nezmění. Je to dané 

rychlostí poklesu diskontního faktoru, který závisí na inflací způsobeném růstu 

výdajů. 

Vlivem inflace se nám může změnit i pořadí efektivnosti jednotlivých 

investičních projektů, protože na každý z nich může inflace působit jinak. 

Neméně důležité, jako respektování inflace, je zohledňování vlivu rizika. Analýza 

a hodnocení rizika probíhají v následujících krocích: 

 zjištění kritických faktorů investičního projektu, nejčastěji na základě 

analýzy citlivosti 

 stanovení bodu zvratu investičního projektu, kdy zjišťujeme, od jakého 

bodu se projekt stává ziskovým 

 kvantifikace rizika pomocí odhadů nebo statistických metod – určujeme 

pravděpodobnost vzniku různých variant 

 naplánujeme a realizujeme způsoby pro snížení rizika v budoucnu 

následujícími způsoby: 

o diversifikace rizika 

o dělení rizika na několik subjektů 

o přesun rizika 
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Oceňování je nástroj, kterým přiřazujeme určité věci její peněžní ekvivalent. 

Je však nutno rozlišovat mezi pojmy cena a hodnota. 

 cena je požadovaná, nabízená, či skutečně zaplacená částka 

 hodnota není nic z výše uvedeného, jedná se o odhad, peněžní vztah 

mezi zbožím a službami 

 

 

Podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách je cena peněžní částka: 

 sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 

 určená podle zvláštních předpisů k jiným účelům než k prodeji – tímto 

předpisem je zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně 

některých zákonů (zákon o oceňování majetku). 

 

Dále rozlišujeme tyto typy cen: 

Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví je podle § 25 odst. (5) písm. a) 

je definována: 

„pořizovací cenou cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením 

související“ 

Může se také označovat jako cena historická. 

V případě staveb se tedy jedná o cenu, za kterou byla nemovitost 

pořízena  v čase postavení 

 

Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví je podle § 25 odst. (5) písm. b) 

definována: 

„reprodukční pořizovací cenou cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se 

o něm účtuje“ 

Jedná se o cenu, za kterou jsme schopni pořídit stejnou (srovnatelnou) věc 

v čase jejího ocenění. 

Zjišťujeme ji následujícími způsoby: 

 podrobným položkovým rozpočtem 
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 pomocí agregovaných položek 

 individuální kalkulací 

 technicko hospodářskými ukazateli, pomocí jednotkových cen 

přepočítaných nejčastěji na m3, případně m2. 

 

Jedná se o reprodukční cenu poníženou o přímé opotřebení. 

Z vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 

vyhláška) vyplývá, že je jedná o cenu přepočtenou na některou měrnou 

jednotku (plocha, objem, délka, hmotnost, kus). 

 

Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku je podle § 2 odst. (1) 

definována: 

„Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena 

při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné 

nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.“ 

 

Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku je podle § 2 odst. (2) je 

definována: 

„Mimořádnou cenou se rozumí cena, do jejíž výše se promítly mimořádné okolnosti 

trhu, osobní poměry prodávajícího nebo kupujícího nebo vliv zvláštní obliby.“ 

 

Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku je podle § 2 odst. (5) písm. a) 

definován: 

„nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit 

na pořízení předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění“ 
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Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku je podle § 2 odst. (5) písm. b) 

definován: 

„výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně 

dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek 

obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry)“ 

 

Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku je podle § 2 odst. (5) písm. c) 

definován: 

„porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným 

nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění 

věci odvozením z ceny jiné funkčně související věci“ 

 

Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku je podle § 2 odst. (5) písm. d) 

definováno: 

„oceňování podle jmenovité hodnoty, které vychází z částky, na kterou předmět 

ocenění zní nebo která je jinak zřejmá“ 

 

Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku je podle § 2 odst. (5) písm. e) 

definováno: 

„oceňování podle účetní hodnoty, které vychází ze způsobů oceňování stanovených 

na základě předpisů o účetnictví“ 

 

Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku je podle § 2 odst. (5) písm. f) 

definováno: 

„oceňování podle kurzové hodnoty, které vychází z ceny předmětu ocenění 

zaznamenané ve stanoveném období na trhu“ 
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Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku je podle § 2 odst. (5) písm. f) 

definováno: 

„oceňování sjednanou cenou, kterou je cena předmětu ocenění sjednaná při jeho 

prodeji, popřípadě cena odvozená ze sjednaných cen“ 

 

[9] [10] [11] [12] 

 

 

Kromě zjištění ceny podle Zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších 

předpisů a Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku 

(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 199/2014 Sb., 

vyhlášky č. 345/2015 Sb. a vyhlášky č. 53/2016 Sb.) rozlišujeme i další způsoby: 

 zjištění ceny rozpočtem 

 metoda agregovaných položek 

 propočet ceny pomocí technickohospodářských ukazatelů 

 zjištění pomocí bodovací metodiky 

 zjištění na základě obytné plochy stavby 

 

 

Je sice nejpracnější, ale zato nejpodrobnější a nejpřesnější metoda. Stavbu 

rozdělíme na jednotlivé prvky pomocí sestavení výkazu výměr a následně 

každou položku oceníme jednotkovou cenou z katalogu cen stavebních prací. 

Výsledná cena je dána kalkulačním vzorcem. 

[13] 

Je takový vzorec, který co nejlépe vystihuje podstatu skladby ceny pro stavební 

práce. Cena je tak tvořena na základě následujícího součtu: 

 

𝐶𝑒𝑛𝑎 = 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙 + 𝑀𝑧𝑑𝑦 + 𝑆𝑡𝑟𝑜𝑗𝑒 + 𝑂𝑃𝑁 + 𝑉ý𝑟𝑜𝑏𝑛í 𝑟𝑒ž𝑖𝑒 + 𝑆𝑝𝑟á𝑣𝑛í 𝑟𝑒ž𝑖𝑒 + 𝑍𝑖𝑠𝑘 

(4.1) 

kde: 

OPN = ostatní přímé náklady 
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Tvoři největší podíl na výsledné ceně. V rámci kalkulace musíme stanovit 

spotřebu materiálu na jednotku práce. Doporučuje se připočítat i tzv. ztratné 

vzniklé technologickým postupem. Zjistíme tak nákupní cenu materiálu, 

ke které musíme přidat náklady na dopravu, příp. vlastní pořízení. Cenu 

materiálu tak můžeme vyjádřit následujícím vzorcem: 

 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙 = (Č𝑖𝑠𝑡á 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 + 𝑍𝑡𝑟𝑎𝑡𝑛é) ∗ 𝑁á𝑘𝑢𝑝𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎 + 𝐷𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑛é 

(4.2) 

 

Materiál se kalkuluje zásadně bez DPH. 

 

Jedná se o druhou největší složku ceny. Také tvoří největší základnu pro výpočet 

režijních nákladů a zisku. Náklady na mzdy jsou určeny následujícími vzorci: 

 

𝑀𝑧𝑑𝑦 = 𝑀𝑧𝑑𝑎 ú𝑘𝑜𝑙𝑜𝑣á + 𝑀𝑧𝑑𝑎 č𝑎𝑠𝑜𝑣á 

(4.3) 

 

kde: 

 

𝑀𝑧𝑑𝑎 ú𝑘𝑜𝑙𝑜𝑣á = 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎 ∗ 𝑆𝑎𝑧𝑏𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑛íℎ𝑜 𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛ě 

𝑀𝑧𝑑𝑎 č𝑎𝑠𝑜𝑣á = Ú𝑘𝑜𝑙𝑜𝑣á 𝑚𝑧𝑑𝑎 ∗ 𝑃𝑜𝑑í𝑙 č𝑎𝑠𝑜𝑣é 𝑚𝑧𝑑𝑦 

(4.4) 

Jedná se o náklady na zjištění různých strojů a mechanismů a jejich provoz 

nutný na zjištění prací. 

 

𝑆𝑡𝑟𝑜𝑗𝑒 = 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗𝑒 ∗ ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛𝑜𝑣á 𝑠𝑎𝑧𝑏𝑎 

(4.5) 
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Zde jsou zahrnuty náklady, které nelze začlenit nikam jinam. Jedná se o náklady 

na technologickou dopravu (vnitrostaveništní). 

 

Do těchto nákladů se započítávají zejména: 

 režijní materiál, ochranné pomůcky 

 spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením (vybavení 

kanceláře) 

 náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku 

 odpisy investičního majetku 

 odpisy drobného investičního majetku 

 výkony spojů, nájemné a ostatní služby (odpadky, telefon) 

 mzdové náklady související s řízením a odvody z nich 

 osobní náklady, cestovné, ubytování 

 nájem automobilů 

 náklady na záruční opravy a neshody 

 pojistné 

 poplatky 

 náklady na likvidaci obalů a zbytků stavebního materiálu 

 uvedení komunikací do původního stavu 

 bezpečnostní opatření 

 ostatní finanční náklady 

 

Vzorce na výpočet jsou následující (v případě rozlišení na výrobní a správní režii): 

 

𝑉ý𝑟𝑜𝑏𝑛í 𝑟𝑒ž𝑖𝑒 = 𝑆𝑎𝑧𝑏𝑎 𝑟𝑒ž𝑖𝑒 ∗ (𝑀𝑧𝑑𝑦 + 𝑆𝑡𝑟𝑜𝑗𝑒 + 𝑂𝑃𝑁) 

(4.6) 

  

𝑆𝑝𝑟á𝑣𝑛í 𝑟𝑒ž𝑖𝑒 = 𝑆𝑎𝑧𝑏𝑎 𝑟𝑒ž𝑖𝑒 ∗ (𝑀𝑧𝑑𝑦 + 𝑆𝑡𝑟𝑜𝑗𝑒 + 𝑂𝑃𝑁 + 𝑉ý𝑟𝑜𝑏𝑛í 𝑟𝑒ž𝑖𝑒) 

(4.7) 
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Jeho výše je na zvážení každé firmy. Dnes se tato hodnota dle RTS pohybuje 

kolem 9 %, v celkových nákladech se jedná o 2 – 5 %. Výpočet je následující: 

 

𝑍𝑖𝑠𝑘 = 𝑆𝑎𝑧𝑏𝑎 𝑧𝑖𝑠𝑘𝑢 ∗ (𝑀𝑧𝑑𝑦 + 𝑆𝑡𝑟𝑜𝑗𝑒 + 𝑂𝑃𝑁 + 𝑅𝑒ž𝑖𝑗𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦) 

(4.8) 

 

V celkovém výpočtu nákladů figurují následující pojmy: 

 náklady přímé – náklady, které jsou přímo přiřaditelné k realizaci 

konkrétní práce 

 náklady nepřímé – nelze je přiřadit k určité práci, ale jsou nezbytné 

k realizaci 

 úplné vlastní náklady – minimální cena, za kterou by mělo být dílo 

realizováno 

 zpracovací náklady – používají se jako základna k výpočtu nepřímých 

nákladů a zisku 

 

Tabulka 1 Kalkulační vzorec (zdroj: RTS) 

Náklady 

přímé 

Materiál Mzdy Stroje OPN 

Náklady 

nepřímé 

Režie 

výrobní 

Režie 

správní 

Úplné 

vlastní 

náklady 

Materiál Mzdy Stroje OPN Režie 

výrobní 

Režie 

správní 

Zpracovací 

náklady 

Mzdy Stroje OPN 

 

[14] 
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Tuto metodu je výhodné použít, pokud nemáme k dispozici projektovou 

dokumentaci. Místo rozpisu jednotlivých položek je k dispozici kompletní 

skladba tvořící (agregující) jednu ucelenou konstrukci. 

Aktuálně tuto metodiku rozvijí ÚRS PRAHA, a.s. v rámci soustavy RYRO (rychlé 

rozpočtování). 

 

 

Nejprve zjistíme výměru celé stavby, kterou vynásobíme jednotkovou cenou. 

Tuto jednotkovou cenu zjistíme s cenových soustav, např. RTS či ÚRS. 

Po vynásobení dostaneme pořizovací cenu, kterou je však vhodné upravit 

o specifika objektu, vzhledem k odlišnostem od referenčních staveb, uvedených 

v cenových soustavách. Jedná se např. o vliv výšky, plochy, vedlejších 

rozpočtových nákladů atp. 

[13] 
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Popsat a analyzovat skutečný developerský projekt v kontextu trhu pro různé 

varianty prodeje či pronájmu bytových a komerčních prostor. Stanovit okrajové 

podmínky pro výpočty, ukázat průběh cash flow a čistou současnou hodnotu 

na konci hodnoceného období. Na základě průběhu cash flow dále 

namodelovat optimální variantu jako kombinaci příznivého průběhu cash flow 

a maximální hodnoty čisté současné hodnoty. 

 

 

Na začátek si musíme nastínit pozadí trhu s nemovitostmi v Brně a okolí. Při této 

příležitosti nejde nezmínit chybějící aktuální územní plán, kdy ten původní je 

z roku 1994. Tento však podle městského architekta města Brna neumožňuje 

výstavbu nových domů, protože veškerá volná místa již skoro vyčerpal. Také 

developeři čekají na nový územní plán, který zpřístupní další části města 

pro výstavbu. Problémem však je, že nový územní plán musí být ze zákona 

hotový do roku 2020. Optimistický scénář však počítá s dokončení nejdříve 

v roce 2022. Po posledním zamítnutí aktualizace územního plánu v lednu 2015 

je situace více než zamotaná a rozhodně nepřispívá k ideálnímu prostředí 

pro obchodování s nemovitostmi. [15] 

Dalším hlediskem z hlediska legislativy je změna plátce daně z nabytí 

nemovitostí. Od 1. 11. 2016 je tímto plátcem kupující. Tato změna má však 

dopad na kupujícího, nemělo by dojít ke snížení dostupnosti hypoték, banky 

budou tuto daň proplácet v rámci hypotéky – do maximální výše LTV (loan to 

value – poměr výše půjčky a hodnoty nemovitosti) pro produkt. 

Ohledně tržního prostředí, k nejzásadnější změně došlo u hypoték, kdy září 

2016 bylo posledním měsícem, ve kterém banky mohli poskytovat 100% půjčky. 

Jedná se o doporučení ČNB jako reakce na vývoj trhu s nemovitostmi, zejména 

prudký růst cen daných mimo jiné dostupností hypoték. Jejich průměrná 

úroková sazba dle hypoindexu poklesla na 1,82 %. [16] 
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Obrázek 3 Průměrná úroková sazba hypoindex (zdroj: hypoindex.cz) 

 

Pro další vývoj úrokových sazeb se počítá s růstem od poloviny roku 2017, 

úroková sazba PRIBOR by se měla přiblížit 2 %.  

 

Obrázek 4 Prognóza úrokových sazeb (zdroj: ČNB) 
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Tento růst jde ruku v ruce s plánovaným růstem inflace. 

„Příčinou takto nízké inflace jsou nadále pozitivní nabídkové šoky ze zahraničí. Ty se 

projevují obnoveným poklesem cen potravin a regulovaných cen i propadem cen 

pohonných hmot, který se však již začal zmírňovat,“ uvádí ČNB. [17] 

 

 

Obrázek 5 Prognóza celkové inflace (zdroj: ČNB) 

 

Samozřejmě pro dokreslení celkové situace musíme také hledět 

na demografický vývoj společnosti, který pro město Brno vypadá následovně: 

[18] 
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Obrázek 6 Demografický vývoj pro město Brno (zdroj: ČSÚ) 

 

 

 

Nyní se zaměříme na čísla z trhu s nemovitostmi. 

Nejprve trh s byty, kde je velký převis poptávky nad nabídkou. 

„Růst cen bytových jednotek byl nejrychlejší za poslední čtyři čtvrtletí. Cenový nárůst 

táhl vývoj cen především v Jihomoravském, Jihočeském a Středočeském kraji spolu 

s Prahou. Stagnace cen byla zaznamenána pouze v Karlovarském kraji. Ceny 

starších panelových bytů opět rostly více než v případě bytů v cihlových domech. 

Největší zájem na trhu i nadále panuje u malometrážních bytů. V Praze a Brně stojí 

za zmínku, že prodeje novostaveb rostly rychleji než u „second-handových“ bytů. 

Konkrétně Praha čelí problému zužování nabídky volných bytů. Byty s cenovou 

hladinou do 50 000 Kč/m2 už prakticky nejsou k dispozici. Zájemci o novostavbu 

mohou vybírat již jen ve středním a vyšším cenovém segmentu 

nad 55 000 Kč/m2,“uvedl Petr Němeček (Hypoteční banka). [19] 
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Obrázek 7 HB Index pro bytové jednotky, 3Q 2016 (zdroj: Hypoteční banka) 

 

HB Index je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, bazická 

hodnota indexu 100 je stanovena k roku 2010. 

Pro město Brno vypadá růst cen bytů následovně: 

 

 

Obrázek 8 Průměrná nabídková ceny bytů v Brně (9/2012 až 9/2016) (zdroj: RealityČechy.cz) 
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Jak vidíme na grafu, průměrná nabídková cena bytů stoupla za 4 roky 

následovně: 

 1+1 – růst o 62,5 % z 1,28 mil. Kč na 2,08 mil. Kč 

 2+1 – růst o 30,8 % z 2,14 mil. Kč na 2,80 mil. Kč 

 4+1 – růst o 40,5 % z 3,70 mil. Kč na 5,20 mil. Kč 

 

 

Dle tiskové zprávy společnosti Trikaya počet prodaných bytů developery 

v prvních 6 měsících roku 2016 dosáhl počtu 907, což je bezmála tolik, co za celý 

rok 2015 (957 nových bytů). Ceny nadále rostly, došlo ke zdražení o 11 %. 

Nejžádanějším typem je 2+kk, jejich počet však klesá na úrok stále žádanějších 

jednopokojových bytů. [20] 

 

 

 

Dispozice Cena s DPH Velikost bytu (m2) Cena/m2 vč. DPH 

1+kk 1 850 000 Kč 36,0 51 500 Kč 

2+kk 2 730 000 Kč 54,0 50 600 Kč 

3+kk 3 850 000 Kč 76,0 50 500 Kč 

4+kk a více 6 100 000 Kč 109,8 55 500 Kč 

Obrázek 9 Prodané byty v 1. pol. 2016 (zdroj: trikaya.cz) 
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Vzhledem k tomu, že Brno je univerzitní město, zájem o pronájmy v září 

extrémně stoupl. Neočekává se v blízké budoucnosti přesahu nabídky 

nad poptávkou. Brno nadále trpí nízkou nabídkou bytů, nedá se tak očekávat 

snižování cen. 

Z investičního pohledu však klesá návratnost, vhledem k růstu cen brněnských 

bytů, vhodná je však tato investice stále z dlouhodobého pohledu (a odolnosti 

proti inflaci), pro možnost „rychlého“ zhodnocení byl přelomový rok 2015. 

Dále je zde předem nastíněné riziko růstu úrokových sazeb, kde by se mohlo 

stát, že nám nájem nepokryje splátku hypotéky. 

 

 

I v případě rodinných domů a pozemků je patrné výrazné tempo růstu, těší 

se tedy veliké poptávce. 

V případě rodinných domů došlo k oživení developerských nabídek, převážně 

řadových rodinných domů. Zde může docházet k tomu, že v rámci co největšího 

využití pozemku developeři řadové domy kolaudují jako bytové jednotky. 

Pokračuje také růst nízkoenergetických domů. To vše se promítlo do navyšování 

cen stavebních materiálů. 

 

 

Obrázek 10 HB Index pro rodinné domy, 3Q 2016 (zdroj: Hypoteční banka) 
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Obrázek 11 HB Index pro pozemky, 3Q 2016 (zdroj: Hypoteční banka) 

 

„Mírný cenový růst se v uplynulém čtvrtletí týkal také pozemků. Poptávka po nich 

se nijak nesnižuje. Jsou vhodné jako investice s malými udržovacími náklady a jedná 

se o nejstabilnější segment z rezidenčních nemovitostí. Největší zájem trvale panuje 

o lokality v okolí velkých měst. Poptávka je však i po levnějších pozemcích 

bez kompletních veřejných sítí, které při výstavbě nahrazují domácí čističky, tepelná 

čerpadla apod.“ uzavřel Petr Němeček (Hypoteční banka). [19] 
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Pozemek se nachází v Brně, katastrálním území Staré Brno, ulice Hlinky. 

 

Obrázek 12 Mapa Brna (zdroj: Mapy.cz) 

 

Nachází se na parcelách číslo 645 a 646/1. Plocha pozemku činí 1519 m2. Využití 

plochy dle územního plánu je „jádrová tj. smíšené plocha centrálního 

charakteru s IPP (0,6)“. Popis využití plochy je dle katastru následující: 

 

Hlavní využití plochy:  

- slouží převážně k umístění obchodních provozoven, zařízení správy, 

hospodářství a kultury. 

- pokud objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu a obsahují i funkci bydlení, 

požaduje se využití minimálně částí vnitrobloku přilehlých k bytovým domům 

pouze pro každodenní rekreaci zde bydlících obyvatel (tj. především pro zeleň 

a hřiště); tímto požadavkem se nevylučuje možnost umístění podzemních 
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garáží pod terénem vnitrobloku za podmínky, že příjezd do těchto garáží 

nezhorší pohodu bydlení a nadzemní část vnitrobloku bude využívána, jak je 

výše požadováno. 

 

Přípustné využití plochy:  

- obchodní, kancelářské a správní budovy 

- maloobchodní provozovny do velikosti 1 500 m2 prodejní plochy 

za předpokladu situování ve vícepodlažním objektu charakteru 

odpovídajícím dané historické struktuře okolní zástavby a zajištění parkování 

v objektu 

- provozovny stravování a ubytovací zařízení 

- zábavní zařízení 

- podstatně nerušící výrobní provozovny (řemeslného charakteru), 

- zařízení pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní 

účely, vč. Středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových 

aktivit 

- byty pro osoby zajišťující dohled a pohotovost, či pro majitele a vedoucí 

provozoven 

- bytové domy 

 

Podmíněně mohou být přípustné i jako monofunkční objekty 

- maloobchodní provozovny do 5 000 m2 prodejní plochy 

 

Ještě si vysvětleme pojem „plocha s IPP“. Jedná se o index podlaží plochy, 

který vyjadřuje podíl hrubé podlažní plochy a základní plochy. Hrubá podlažní 

plocha je součet všech plných nadzemních podlaží včetně konstrukcí. Nutno 

však podotknout, že: 

Hodnota IPP má při aplikaci na jednotlivých pozemcích orientační charakter 

s tím, že při povolování jak výstavby v prolukách, tak nástaveb a přístaveb 

stávajících objektů nesmí objem povolené stavby: 

- narušit charakter okolní zástavby (daný převládajícími půdorysnými 

rozměry staveb, počtem nadzemních podlaží a způsobem řešení 

zastřešení včetně eventuálního podkroví) 

- zhoršit podmínky pro využívání sousedních nemovitostí 
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- překročit 50 % původního objemu stavby (při nástavbách či přístavbách – 

toto omezení neplatí v případě, kdy navrhovanou dostavbou nebude 

překročena stanovená hodnota IPP) 

Jak vidno, problematika IPP je značně komplikovaná a je velmi těžké 

se v ní orientovat. Navíc už samotný pojem, že má index „orientační 

charakter“, nechává relativně volnou ruku pro orgány činné ve fázi 

povolení stavby. [21] 

 

Obrázek 13 Lokalita pozemku (zdroj: Mapy.cz) 

 

 

Obrázek 14 Jižní podhled na pozemek (zdroj: maps.google.cz) 
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Obrázek 15 Vizualizace projektu (zdroj: Kaláb spol s r.o.) 

 

 

Obrázek 16 Vizualizace projektu (zdroj: Kaláb spol s r.o.) 
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Na základě lokality byla vytvořena studie, která počítá s realizací polyfunkčního 

domu, o 7 nadzemních a jednom podzemím podlaží. Celkový obestavěný 

prostor objektu činí 5 735 m3. Na základě toho volím následující varianty 

dispozičního řešení projektu, v návaznosti na způsob prodeje: 

 

 

Obrázek 17 Varianty projektu 

 

 

U toho projektu se můžeme setkat s následujícími riziky: 

 riziko prodejnosti 

 riziko financování 

 riziko pronajímání 

 

U financování může nastat k problému s volbou vhodného úvěru, případně 

na tom, jakou získáme úrokovou sazbu a všeobecné podmínky úvěru. Záleží 

také na osobě developera a jeho kredibilitě. 

Při prodeji (příp. pronajímání) se snažíme dosáhnout 100% obsazenosti. 

To nečiní za současné situace převisu poptávky (viz. průzkum trhu) 

druh prodeje

pronájem

byty

kombinace

komerce

kombinace

byty

kombinace

komerce

prodej

byty

kombiance

komerce
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nad nabídkou v Brně problém. Zkušenosti developerů a zkušenosti přímo firmy 

Kaláb spol. sr.o. jsou takové, že se byty prodají ještě před samotnou výstavbou 

(u běžných projektů, kde je nasazena tržní cena). 

Dále jsem řešil zhodnocení rizikovosti při pronajímání, které spočívá 

ve zvýšených nákladech (opravy aj.), které jsem promítl do výpočtu cash flow. 
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V této kapitole uvedu výsledky z různých variant projektu, k tomu použiju finální 

hodnotu NPV na konci hodnoceného období a průběh diskontovaného cash 

flow. Na konci provedu zhodnocení jednotlivých variant včetně komentáře. 

 

 

 

Zde představím a popíši data, se kterými jsem pracoval a která jsem použil 

pro výpočty. Jako první si ukážeme parametry stavby: 

 

Tabulka 2 Parametry stavby 

PARAMETRY 

 Plocha Výška Obestavěný 

prostor 

1PP a 102 m² 2,70 m 275 m³ 

1PP b 270 m² 1,15 m 311 m³ 

1NP 349 m² 2,75 m 960 m³ 

    

2NP 372 m² 3,03 m 1 127 m³ 

3NP 222 m² 2,95 m 655 m³ 

4NP 222 m² 2,95 m 655 m³ 

5NP 222 m² 2,95 m 655 m³ 

6NP 189 m² 2,95 m 558 m³ 

7NP 158 m² 3,42 m 540 m³ 

Celkem 2 106 m³ Celkem 5 735 m³ 

 

Obě podzemní patra tvoří podzemní garáže, zbývající prostor v patrech je 

členěn následujícím způsobem: 
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Tabulka 3 Prostory projektu - plochy 

PROSTORY 

účel NP PP 

byt/komerce 2 75,4 m² 

byt/komerce 3 72,7 m² 

byt/komerce 3 28,4 m² 

byt/komerce 3 54,4 m² 

byt/komerce 4 72,7 m² 

byt/komerce 4 28,4 m² 

byt/komerce 4 60,9 m² 

byt/komerce 5 72,7 m² 

byt/komerce 5 28,4 m² 

byt/komerce 5 60,9 m² 

byt/komerce 6 77,7 m² 

byt/komerce 6 55,6 m² 

byt/komerce 7 114,5 m² 

Následuje přehled hlavních nákladů a výnosů: 

Tabulka 4 Stanovené ceny 

CENY 

typ MJ Kč/MJ účel 

stavba m3 4 500,00 Kč Náklad 

komerce m3 4 000,00 Kč Náklad 

pozemek m2 4500,00 Kč Náklad 

byt m2 60 000,00 Kč Výnos 

komerce m2 50 000,00 Kč Výnos 

garáž/prodej 1 stání 330 000,00 Kč Výnos 

PRONÁJEM    

byt/pronájem m2 300 Kč/měsíc Výnos 

komerce/pronájem m2 250 Kč/měsíc Výnos 

garáž/pronájem 1 stání 2 000 Kč/měsíc Výnos 
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Náklady na stavbu jsou rozděleny na ceny za stavbu bytů a komerce, která je 

nižší a reflektuje tak skutečné náklady na výstavbu komerčních prostor, která je 

nižší, než u prostor určených k bydlení. Podkladem byla data firmy Kaláb spol. 

s r.o. Počáteční náklady investora budou stejné díky vloženému kapitálu, 

který zůstane u všech případů stejný. 

Ceny za prodej a pronájem vychází z průzkumu trhu (viz kapitola 7.2). 

Náklady na provoz činí ročně u prodeje 0,25 % ze základních rozpočtových 

nákladů a u pronájmu 1 % ze základních rozpočtových nákladů. Tyto náklady 

jsou pokryty správcovských poplatkem 300 Kč/měsíc za jednotku. 

 

Tabulka 5 Financování 

FINANCOVÁNÍ 

Splatnost úvěru: 5 let 

Vlastní zdroje financování 17 500 000,00 Kč 

Úroková sazba b.ú. 2,5 % 

Režim splácení 1x ročně s konstantní 

anuitou 

 

Uvažoval jsem s diskontní sazbou 10 %, která se reálně nastavuje v oboru 

developerských projektů (vychází taktéž ze zkušeností firmy Kaláb spol. s r.o.). 

Pokud projekt není ziskový ani s touhle hranicí, tak je hodnocen 

jako neperspektivní. 

Průběh cash flow jsem sledoval s časovým krokem 1 rok, délka hodnoceného 

období byla 15 let, abych mohl objektivně srovnat varianty prodeje a pronájmu 

 

 

 

Prodejní ceny jsou zjištěná průměrná hodnota tržních cen na serveru sreality.cz, 

pro lokalitu Staré Brno a blízké okolí. Ta samá metodika byla použita 

pro stanovení pronájmů. Prodejní cena bytu/komerce na konci hodnoceného 

období byla také stanovena stejným způsobem (průzkum trhu), 

avšak s ohledem na změnu cen, popsané v analýze trhu (kapitola 5). 
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Tabulka 6 Tržní ceny – prodej bytů (zdroj: sreality.cz) 

Typ Velikost Plocha (m2) Cena 

Byt 2+kk 32 2 499 000 Kč 

Byt 2+kk 41 2 550 000 Kč 

Byt 2+kk 42 2 750 000 Kč 

Byt 2+kk 44 2 840 000 Kč 

Byt 2+kk 44 2 840 000 Kč 

Byt 1+kk 47 2 742 000 Kč 

Byt 2+kk 50 2 749 000 Kč 

Byt 2+kk 53 3 050 000 Kč 

Byt 3+kk 54 3 100 000 Kč 

Byt 2+kk 56 3 823 000 Kč 

Byt 2+kk 56 3 190 000 Kč 

Byt 3+kk 58 3 790 000 Kč 

Byt 2+kk 59 4 200 000 Kč 

Byt 2+kk 65 4 188 000 Kč 

Byt 3+kk 72 4 590 000 Kč 

Byt 2+kk 73 3 850 000 Kč 

Byt 4+kk 75 3 939 000 Kč 

Byt 2+kk 76 4 060 000 Kč 

Byt 4+kk 77 4 425 000 Kč 

Byt 3+kk 77 4 550 000 Kč 

Byt 3+kk 79 4 295 000 Kč 

Byt 3+kk 80 4 950 000 Kč 

Byt 3+kk 99 7 417 500 Kč 

Byt 4+kk 100 6 200 000 Kč 

Byt 3+kk 102 5 190 000 Kč 

Byt 3+kk 107 6 690 000 Kč 

Byt 3+kk 111 5 490 000 Kč 

Byt 4+kk 111 5 900 000 Kč 
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Byt 3+kk 112 2 499 000 Kč 

Byt 3+kk 112 5 700 000 Kč 

Byt 4+kk 117 6 670 000 Kč 

Byt 4+kk 136 9 050 000 Kč 

Byt 4+kk 157 9 100 000 Kč 

Byt 3+kk 157 9 100 000 Kč 

Byt 4+kk 180 8 400 000 Kč 

Byt 5+kk 233 13 735 000 Kč 

 

Tabulka 7 Tržní ceny – prodej komerce (zdroj: sreality.cz) 

Typ Plocha 

(m2) 

Cena 

Komerce 31 1 640 000 Kč 

Komerce 51 3 420 000 Kč 

Komerce 77 4 090 000 Kč 

Komerce 80 3 827 000 Kč 

Komerce 83 4 565 000 Kč 

Komerce 86 4 730 000 Kč 

Komerce 86 4 079 700 Kč 

Komerce 120 6 000 000 Kč 

Komerce 122 6 710 000 Kč 

Komerce 122 6 710 000 Kč 

Komerce 176 5 800 000 Kč 

Komerce 203 10 150 000 Kč 

Komerce 203 10 150 000 Kč 

Komerce 231 12 705 000 Kč 

Komerce 231 12 705 000 Kč 

Komerce 262 13 100 000 Kč 

Komerce 262 13 100 000 Kč 
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Tabulka 8 Tržní ceny - prodej stání (zdroj: sreality.cz) 

Typ Cena 

Stání 350 000 Kč 

Stání 290 000 Kč 

Stání 280 000 Kč 

Stání 385 000 Kč 

Stání 325 000 Kč 

 

Tabulka 9 Tržní ceny - prodej, souhrn (zdroj: sreality.cz) 

PRŮMĚRNÉ CENY 

Byt:  

cena/m2 57 287 Kč 

Komerce:  

cena/m2 50 899 Kč 

Garáž:  

cena/stání 326 000 Kč 

 

Tabulka 10 Tržní ceny - pronájem bytů (zdroj: sreality.cz) 

Typ Velikost Plocha 

(m2) 

Cena 

Byt 1+kk 33 11 900 Kč 

Byt 1+1 39 9 800 Kč 

Byt 1+kk 40 15 500 Kč 

Byt 2+kk 40 12 000 Kč 

Byt 2+kk 49 13 000 Kč 

Byt 2+kk 50 18 750 Kč 

Byt 2+kk 50 15 000 Kč 

Byt 2+kk 50 13 000 Kč 

Byt 2+kk 52 19 000 Kč 

Byt 2+kk 53 17 000 Kč 
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Byt 2+kk 54 21 000 Kč 

Byt 1+kk 58 10 500 Kč 

Byt 2+kk 61 14 000 Kč 

Byt 2+kk 64 14 000 Kč 

Byt 2+kk 65 19 000 Kč 

Byt 3+kk 65 25 000 Kč 

Byt 3+kk 65 23 000 Kč 

Byt 2+kk 69 21 000 Kč 

Byt 2+kk 71 22 000 Kč 

Byt 2+kk 71 22 000 Kč 

Byt 3+kk 74 21 000 Kč 

Byt 2+kk 79 22 000 Kč 

Byt 2+kk 82 15 000 Kč 

Byt 3+kk 83 20 000 Kč 

Byt 3+kk 85 17 500 Kč 

Byt 3+kk 86 19 000 Kč 

Byt 3+kk 88 21 000 Kč 

Byt 2+kk 88 24 000 Kč 

Byt 2+kk 88 24 000 Kč 

Byt 2+kk 93 29 910 Kč 

Byt 2+kk 96 23 000 Kč 

Byt 3+kk 99 18 000 Kč 

Byt 3+1 100 15 000 Kč 

Byt 2+kk 100 15 000 Kč 

Byt 4+kk 112 15 000 Kč 

Byt 4+kk 125 41 000 Kč 

Byt 3+kk 130 20 000 Kč 

Byt 4+kk 136 29 000 Kč 

Byt 3+kk 164 36 000 Kč 

Byt 3+kk 216 38 000 Kč 
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Tabulka 11 Tržní ceny - pronájem komercí (zdroj: sreality.cz) 

Typ Plocha (m2) Cena 

Komerce 12 2 550 Kč 

Komerce 35 6 125 Kč 

Komerce 37 10 000 Kč 

Komerce 41 8 542 Kč 

Komerce 46 9 584 Kč 

Komerce 49 16 000 Kč 

Komerce 50 11 970 Kč 

Komerce 50 18 000 Kč 

Komerce 52 8 000 Kč 

Komerce 58 3 800 Kč 

Komerce 60 18 000 Kč 

Komerce 61 18 000 Kč 

Komerce 61 18 000 Kč 

Komerce 71 8 520 Kč 

Komerce 93 21 850 Kč 

Komerce 120 20 000 Kč 

Komerce 127 26 250 Kč 

Komerce 128 19 840 Kč 

Komerce 132 39 600 Kč 

Komerce 134 31 500 Kč 

Komerce 134 26 666 Kč 

Komerce 134 26 666 Kč 

Komerce 134 25 003 Kč 

Komerce 144 33 790 Kč 

Komerce 151 26 000 Kč 

Komerce 152 25 334 Kč 

Komerce 167 20 040 Kč 
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Komerce 176 40 000 Kč 

Komerce 176 39 952 Kč 

Komerce 180 28 500 Kč 

Komerce 181 38 010 Kč 

Komerce 208 34 667 Kč 

Komerce 208 34 667 Kč 

Komerce 220 49 940 Kč 

Komerce 235 39 892 Kč 

Komerce 250 62 500 Kč 

Komerce 260 32 500 Kč 

 

Tabulka 12 Tržní ceny - pronájem stání (zdroj: sreality.cz) 

Typ Cena 

Stání         1 700 Kč  

Stání         2 000 Kč  

Stání         2 200 Kč  

Stání         2 000 Kč  

 

Tabulka 13 Tržní ceny - prodej, souhrn (zdroj: sreality.cz) 

PRŮMĚRNÉ CENY 

Byt:   

cena/m2            248 Kč  

Komerce:   

cena/m2            199 Kč  

Garáž   

cena/stání         1 975 Kč  
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Tabulka 14 Tržní ceny - prodej bytů s opotřebením (zdroj: sreality.cz) 

Typ Velikost Plocha (m2) Cena 

Byt 3+1 128 4 490 000 Kč 

Byt 4+1 131 5 390 000 Kč 

Byt 3+kk 101 5 600 000 Kč 

Byt 4+1 103 4 900 000 Kč 

Byt 3+kk 76 3 800 000 Kč 

Byt 3+1 109 4 400 000 Kč 

Byt 3+1 96 4 499 000 Kč 

Byt 2+1 60 3 190 000 Kč 

Byt 2+1 62 3 250 000 Kč 

Byt 2+kk 46 2 550 000 Kč 

Byt 1+kk 41 2 200 000 Kč 

Byt 2+1 55 2 850 000 Kč 

Byt 1+kk 35 1 850 000 Kč 

Byt 1+1 28 1 900 000 Kč 

Byt 2+kk 78 3 499 000 Kč 

Byt 1+1 40 2 100 000 Kč 

Byt 2+kk 66 3 400 000 Kč 

Byt 2+1 57 3 190 000 Kč 

Byt 2+kk 67 3 800 000 Kč 

Byt 1+kk 65 3 690 000 Kč 

Byt 2+1 95 4 300 000 Kč 

Byt 4+1 110 4 650 000 Kč 

Byt 3+kk 77 3 290 000 Kč 

Byt 3+1 84 4 380 000 Kč 

Byt 2+1 76 3 700 000 Kč 

Byt 3+1 79 4 000 000 Kč 

Byt 4+kk 145 5 990 000 Kč 

Byt 3+1 75 2 850 000 Kč 
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Byt 3+1 110 4 400 000 Kč 

Byt 1+1 40 2 200 000 Kč 

Byt 3+kk 65 3 890 000 Kč 

Byt 2+1 74 3 600 000 Kč 

Byt 2+kk 95 3 650 000 Kč 

Byt 4+1 112 4 980 000 Kč 

Byt 4+kk 112 5 950 000 Kč 

Byt 2+1 54 2 658 000 Kč 

 

 

Tabulka 15 Tržní ceny - prodej komerce s opotřebením (zdroj: sreality.cz) 

Typ Plocha 

(m2) 

Cena 

Komerce 37 2 079 000 Kč 

Komerce 51 1 690 000 Kč 

Komerce 27 1 490 000 Kč 

Komerce 37 2 080 000 Kč 

Komerce 110 3 270 000 Kč 

Komerce 86 4 730 000 Kč 

 

 

Tabulka 16 Tržní ceny – prodej s opotřebením, souhrn (zdroj: sreality.cz) 

PRŮMĚRNÉ CENY 

Byt:   

cena/m2         47 431 Kč  

Komerce:   

cena/m2         44 078 Kč  

 

U garážových stání byla ponechána stejná cena, stav objektu, ke kterému stání 

náleží, nemá na cenu vliv. 
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V následujících grafech si ukážeme průběh cash flow a NPV na konci 

hodnoceného období pro jednotlivé zkoumané varianty (viz kapitola 6.2): 

Pozn.: Z důvodu přehlednosti a množství dat neuvádím tabulky použité pro tvorbu 

grafů, všechny okrajové podmínky a hodnoty určené pro výpočet jsou však popsány 

v předchozích kapitolách) 

 

 

Obrázek 18 CF pro prodej bytů 
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Obrázek 19 CF pro prodej komerce 

 

 

Obrázek 20 CF pro prodej 50 % bytů a 50 % komerce 
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Obrázek 21 CF pro pronájem bytů 

  

 

 

Obrázek 22 CF pro pronájem bytů s prodejem na konci hodnoceného období 
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Obrázek 23 CF pro pronájem komerce 

 

 

Obrázek 24 CF pro pronájem komerce s prodejem na konci hodnoceného období 
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Obrázek 25 CF pro pronájem 50 % bytů a 50 % komerce 

 

 

Obrázek 26 CF pro pronájem 50 % bytů a 50 % komerce s prodejem na konci hodnoceného 

období 
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Obrázek 27 CF pro kombinaci 50 % prodeje a 50 % pronájmu bytů 

 

 

Obrázek 28 CF pro kombinaci 50 % prodeje a 50 % pronájmu bytů s prodejem na konci 

hodnoceného období 
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Obrázek 29 CF pro kombinaci 50 % prodeje a 50 % pronájmu komerce 

 

 

Obrázek 30 CF pro kombinaci 50 % prodeje a 50 % pronájmu komerce s prodejem na konci 

hodnoceného období 
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Dále si pro doplnění předchozích grafů ukážeme, jak se postupně mění cash 

flow na základě postupných změn různých parametrů. 

 

Nejprve změnu průběhu cash flow dle účelu prostor, tzn. prodej bytů 

nebo komerce: 

 

 

Obrázek 31 Změna CF u prodeje (byt/komerce) 

 

Hodnota NPV na konci období pro variantu „100 % byty“ činí 13 737 235 Kč, 

hodnota „100 % komerce“ je na konci období 8 588 992 Kč, rozdíl je 5 148 243 

Kč. 

Nyní si ukážeme graf změny cash flow pro variantu pronájmu bytů 

nebo komerce: 
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Obrázek 32 Změna CF u pronájmu (byt/komerce) 

 

Hodnota NPV na konci období pro variantu „100 % byty“ činí - 9 713 763 Kč, 

hodnota „100 % komerce“ je na konci období – 11 227 566 Kč, rozdíl je 1 513 

803 Kč. 
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Obrázek 33 Změna CF u pronájmu s prodejem (byty/komerce) 

 

Hodnota NPV na konci období pro variantu „100 % byty“ činí 35 045 737 Kč, 

hodnota „100 % komerce“ je na konci období 29 517 984 Kč, rozdíl je 5 527 753 

Kč. 

 

Dále si ukážeme, jak se mění průběh cash flow na základě různé kombinace 

prodeje a pronájmu (s výsledným prodejem na konci období) pro variantu bytů. 
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Obrázek 34 Změna CF pro varianty prodeje a pronájmu bytů 

 

Hodnota NPV na konci období pro variantu „100 % prodej“ činí 13 737 235 Kč, 

hodnota „100 % pronájem“ je na konci období 32 923 233 Kč, rozdíl je 19 185 

998 Kč. 
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Obrázek 35 Vyhodnocení základních variant (NPV) 

 

Na základě hodnoty NPV vidíme, že nejvýhodněji vychází pronájem bytů 

s prodejem na konci období. Je to logické, avšak musíme brát v potaz i průběh 

cash flow, který u čistého pronájmu nevychází příliš dobře, jelikož jsme veškerý 

čas v mínusu, projekt bychom tedy museli dotovat z jiných zdrojů.  
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Optimální variantu kombinace příznivého průběhu cash flow s maximalizací 

NPV si tak můžeme namodelovat a ukázat na kombinaci nejvýhodnějších 

atribut, tedy pronájmu bytů s následným prodejem na konci sledovaného 

období, avšak s tím, že část bytů prodáme již na začátku, abychom dostali 

kladné peněžní toky: 

 

Obrázek 36 Optimální varianta dle průběhu CF 

 

Na základě kombinace prodeje a pronájmu bytů mi vyšlo, že musíme prodat 

494 m2  bytů a 309 m2 můžeme pronajímat (62 % na prodej a 38 % na pronájem). 

Počítám s prodejem na konci hodnoceného období. 
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Cílem mé diplomové práce bylo nejprve definovat základní pojmy 

developerských projektů, investic, oceňování staveb a stavebních prací a vztahů 

pro hodnocení ekonomické efektivnosti developerského projektu. To bylo 

splněné v teoretické části, kde jsem nejprve popsal, co vlastně znamená 

developerský projekt, jaké jsou jeho fáze a různé způsoby financování. Dále 

jsem popsal problematiku oceňování stavebních prací a vysvětlil vztahy 

pro hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů. 

V praktické části jsem formou případové studie popsal reálný připravovaný 

developerský projekt a stanovil jsem jeho možné varianty, které jsem podrobně 

analyzoval a vyhodnotil ty nejvýhodnější. Nejprve jsem však popsal trh 

s nemovitostmi v dané lokalitě, kde jsem zjistil velký převis poptávky 

nad nabídkou. Z toho plyne stále pokračující nárůst cen, daný i dostupností 

bankovních úvěrů (zejm. hypotečních). I dle zkušeností z praxe není problém 

s tím, že by se nové byty neprodaly, není tedy třeba se tolik zabývat rizikem 

snížené obsazenosti. Lokálním problémem města Brna je absence aktuálního 

územního plánu, což znemožňuje jeho rozvoj tak, jak by bylo v narůstající 

poptávce vhodné. Drobné pozitivum spatřuji v tom, že se developeři snaží 

o zahušťování stávající zástavby a maximálně využívají např. proluky a území 

podobného charakteru. 

V rámci vlastní analýzy developerského projektu jsem na různých variantách 

prodeje, či pronájmu bytových a komerčních prostor ukázal průběh cash flow 

a čistou současnou hodnotu na konci hodnoceného období. Zde jsem zjistil, 

že pro danou lokalitu je z hlediska průběhu cash flow nejvýhodnější postavit 

a prodat byty, nejvyšší čistá současná hodnota však byla dosažena pronájmem 

bytů s jejich následným prodejem na konci hodnoceného období, to je však 

vykoupeno velmi nepříznivým průběhem cash flow. Na základě toho jsem 

namodeloval optimální variantu jako kombinaci příznivého průběhu cash flow 

a maximální hodnoty čisté současné hodnoty. Zde mi vyšlo, že bychom měli 

prodat 62 % bytů a 38 % jich ponechat a pronajímat s tím, že prodáme později. 

Na základě průzkumu trhu mohu konstatovat, že diplomová práce odpovídá 

realitě, kdy se nejvýhodnější varianta přiklání k prodeji (příp. pronájmu) bytů. 

Dle vývoje trhu a rostoucímu HPD zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se na 

této skutečnosti mělo něco měnit (alespoň pro město Brno). 

Volba výsledné varianty tak závisí na developerovi, z grafů vyplývá, že jakákoliv 

varianta s prodejem přináší výsledný zisk a že tyto varianty je možné bez většího 

rizika kombinovat a přizpůsobovat situaci na trhu. 
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