
 

 

 

 

 





 

 

  



 

 



Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá developerským projektem s názvem „Bytové domy 

v Hodoníně“. V diplomové práci je popsán vývoj českého developerství, fáze developerského 

projektu, studie proveditelnosti, výstavbou projektu a ocenění bytů k prodeji a komerčních 

prostor určených k pronájmu. Dále byla vytvořena databáze pro segmentaci trhu v lokalitě 

Hodonín a pro následné ocenění a zhodnocení efektivnosti celého developerského projektu.  

Jsou zde rozebrány i některé části studie proveditelnosti. 

Abstract  

The diploma thesis deals with the construction of Housing Houses in Hodonín. The 

diploma thesis describes development of Czech development, development phase, feasibility 

study, construction of the project and appraisal of apartments for sale and commercial premises 

for rent. In addition a database for market segmentation in Hodonín was created and for 

subsequent evaluation and evaluation of the effectiveness of the whole development project. 

Here are some parts of the feasibility study. 

Klíčová slova  

Developer, developerský projekt, studie proveditelnosti, bytový dům, oceňování nemovitostí, 

zisk, náklady. 

Keywords  

Developer, development project, feasibility study, apartment house, evaluation of real estate, 

profit, expense. 
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ÚVOD 

Jako téma své diplomové práce jsem vybrala „Developerský projekt výstavby bytových 

domů v Hodoníně“, a to z důvodu, že je mi výstavba bytových domů v současné chvíli velmi 

blízká, ale také z důvodu, že se v Hodoníně nachází parcela, která není zastavěná. Slouží jako 

parkovací plocha a leží v zajímavé lokalitě bývalých vojenských kasáren, které se již několik 

let postupně rekonstruují.  

 Developerský projekt má své klady i protiklady a prochází mnoha kroky, které nelze 

opomenout. Projekt prochází třemi základními fázemi, a to přípravnou, realizační a 

dokončovací. Každý krok je potřeba pečlivě naplánovat a k správnému uskutečnění je potřeba 

mnoha schopných odborníků, kteří mají znalosti a určité zkušenosti daného oboru.  

S každým projektem je také spojená tzn. studie proveditelnosti (feasibility study), která 

je také cílem diplomové práce. Studie proveditelnosti je velmi důležitým podkladem nejen pro 

rozhodování developera, zda má projekt potenciál a jaké obnáší rizika, ale také pro získání 

finančních prostředků, úvěrů bank, bez kterých nemůže většina velkých developerských 

projektů vzniknout. 

Pro potřeby diplomové práce jsou využity získané podklady od společnosti UNISTAV 

CONSTRUCTION, a.s. Projekt, který mi společnost umožnila využít, byl už před pár lety 

realizován v Brně a v rámci diplomové práce jsem realizovaný objekt přemístila na vybranou 

parcelu do Hodonína.  Jedná se o projekt, ve kterém se vyskytují převážně bytové jednotky a 

dva komerční prostory, pro které není přesně vymezeno využití.  

V rámci diplomové práce je zpracován způsob financování developerského projektu, 

analýza lokality, která je i součástí studie proveditelnosti. Dále je analýza využita pro sestavení 

databáze pro ocenění nemovitostí přímým porovnáním. V závěru práce je vypočtena výnosnost 

celého projektu a jsou zde zohledněny všechny aspekty, které mají vliv na výnosnost 

developerského projektu. 
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1. DEVELOPERSTVÍ  

Developerství se na území České republiky začalo nejvíce rozmáhat koncem 90. let 

minulého století.  

Samotné developerství lze definovat jako „vyhledávání vhodných pozemků a zajištění 

vlastnictví pozemků, zajištění územního rozhodnutí, zabezpečení finančního krytí investice a 

získání stavebního povolení, zabezpečení realizace a předání do užívání.“ (1, s. 109) 

S developerstvím souvisí mnoho dalších pojmů, které jsou následně vysvětleny.  

1.1 ZÁKLADNÍ POJMY 

Developer 

Developer je podnikatel, jak fyzická nebo právnická osoba, který zprostředkuje nákup 

přijatelného pozemku a zajišťuje financování developerského projektu.  

Jeho hlavní činností je organizování celého projektu, tedy zajišťování a řízení stavby a 

samozřejmě obstarává potenciální prodejce či nájemce. Důležité je zmínit, že developer není 

konečným vlastníkem, uživatelem výsledného projektu. (2, s. 21)     

Developerská činnost 

 Jedná se o činnost, která zajišťuje realizaci investičního záměru, poskytování 

organizační kapacity a zajištění kapitálu pro výstavbu. (1, s. 109) 

Investor 

 Investor je nedílnou součástí každého developerského projektu, protože vkládá určité 

finanční prostředky pro navržený projekt. Cílem bývá zisk nebo jiné možnosti prospěchu.  

„Investorem se rozumí též stavebník a objednatel stavby. Je to osoba, která pro sebe 

žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby.“ (3, § 2 odst. 2 písm. c) 

Projekt 

 Projekt je sladěný soubor činností a procesů v jasně vymezeném čase, jejímž cílem je 

vytvoření, zrealizování a také pozměnění něčeho konkrétního. Každý projekt potřebuje určitým 

způsobem řídit. Pro projekty platí určité charakteristické podmínky. (4) “Příprava a realizace 

projektu je děj cyklický (neopakovatelný, jedinečný). Hodnocení změny jako rozsáhlé nebo 

významné se rozumí z pohledu osoby (subjektu), která provedení takové změny zadává, popř. 

koncipuje.“ (5, s.7) 
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I když je každý projekt svým způsobem jedinečný, tak každý spojují fáze, které musí 

splňovat – přípravná, realizační a závěrečná fáze. 

Developerský projekt  

 Pod pojmem developerský projekt (dále jen DP) si můžeme představit podnikatelský 

záměr, jehož hlavním cílem je výstavba určité nemovitosti za účelem prodeje nebo pronájmu. 

Také se za developerský projekt považuje koupě již stojícího objektu za účelem rekonstrukce, 

modernizace a následně jejího prodeje či pronájmu. Dále je DP rozebrán v následující kapitole. 

(2, str. 21) 

Bytový dům 

 Bytovým domem je stavba pro bydlení, ve kterém je více než polovina podlahové 

plochy určená k trvalému pobytu. (5, §2 odst. a)) 

Společné části domu 

 Společné části domu jsou ty, které svou charakteristikou slouží vlastníkům jednotek. 

Společné části jsou dále definovány: „Společnými jsou vždy pozemek, na němž dům byl zřízen, 

nebo věcné právo, jež vlastníkům jednotek zakládá právo mít na pozemku dům, stavební částí 

podstatné pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí, a jeho tvaru i vzhledu, jakož i 

pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky 

k užívání bytu.“ (6, §116 odst. 2) 

Následující pojmy, tj. jednotka a nebytový prostor musí být také rozebrány, protože 

diplomová práce „Bytové domy v Hodoníně“ se zabývá jejich výstavbou a následně prodejem 

jednotek a pronájmem nebytových prostorů.  

Jednotka 

 Jednotka je vymezena § 1159 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen NOZ). Jedná se o věc nemovitou, která zahrnuje byt, jako 

oddělenou část domu s podílem na společných prostorech.  

Nebytový prostor 

 „Místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny 

k jiným účelům než k bydlení; nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu nebo příslušenství 

nebytového prostoru ani společné části domu.“ (7) 
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2. TRH NEMOVITOSTÍ 

Jak je z názvu patrné, tato kapitola se zabývá trhem nemovitostí.  Nejprve je definován 

pojem trh nemovitostí, investování do nemovitostí, rizika a pozitiva spojená s investováním do 

nemovitostí a také katastr nemovitostí.  

2.1 DEFINICE TRHU NEMOVITOSTÍ 

Nejprve je nutné definovat pojem trh nemovitostí. V českém právním prostředí je 

stanovené, jaká nemovitá věc, je věcí nemovitou. Jedná se o pozemky a podzemní stavby se 

samotným účelovým určením, byty, rodinné domy a další formy bydlení. Všechny ostatní věci, 

ať už hmotné či nehmotné náš právní systém chápe jako movité.  

Trh nemovitostí je obchodní prostředí, které lze chápat velice široce. S trhem 

nemovitostí je propojeno mnoho odvětví, kterého se účastní fyzické i právnické osoby. Celý trh 

je monitorován a koordinován státem (vše je propojené daňovými příjmy z nemovitostí). 

2.1.1 Pojmy spojené s trhem nemovitostí 

 V souvislosti s nemovitostmi, je spojený i pozemek, stavba, byt nebo prostor sloužící 

pro podnikání.  

Pojem pozemek je možné definovat jako část zemského povrchu, který je oddělen od 

sousedních částí jistou hranicí, tedy hranicí územní jednotky, nebo hranicí katastrálního území 

apod. (8, §2 odst. a)).  Samozřejmostí je, že k celému pozemku náleží prostor nejen nad jeho 

povrchem, ale také pod jeho povrchem a nerozhoduje ani to, co se kde nachází. (6, §506) 

Pozemek leží na jedné nebo více parcelách, které jsou zaneseny v katastrální mapě. 

Parcela je určená geometricky a polohově a musí být vždy označena parcelním číslem. Parcela 

se rozlišuje na stavební a pozemkovou. Není možné tyto dva pojmy zaměňovat. Stavební 

parcela je evidována v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří a „pozemková 

parcela není stavební parcelou“. (8, §2) 

Velmi často se na pozemku nachází i stavba. Stavbou je dočasný či trvalý objekt spojený 

pevnými základy s pozemkem.  

Jak již bylo zmíněno, s nemovitostmi jsou spojeny pojmy byt a prostory sloužící pro 

podnikání (původně nebytový prostor). Bytem se rozumí část domu, jenž je složen z jedné, 

nebo více místností a zároveň tvoří obytný prostor, který je určen a užíván pro bydlení. 

(6, §2236) 
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Prostor pro podnikání, je to prostor či místnost, která je pronajímaná za tímto účelem a 

slouží z větší části k podnikání, a to bez ohledu na to, jestli je tento účel uveden v nájemní 

smlouvě. (6, § 2302) 

Dalším předmět trhu nemovitostí je i budova. Budovou se rozumí „nadzemní stavba 

spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně 

uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.“ (8, §2, písm. l)) 

2.1.2 Trh nemovitostí 

Stejně jako jiné trhy, také trh s nemovitostmi s sebou přináší různá specifika. Jedním 

z hlavních specifik (čímž se příliš neodlišuje od ostatních trhů) je naprostá souvislost s otázkou 

nabídky a poptávky. Odlišnost trhu s nemovitostmi od ostatních trhů je především v tom, že 

nemovitost je nepřemístitelná. Jedná se o otevřený čili veřejný trh pro všechny, protože 

informace k jakékoliv nemovitosti jsou zcela přístupné v katastru nemovitostí. 

Trh se také vyznačuje tím, že poptávka je podstatně pružnější než nabídka. Je to 

z důvodu, že výstavba nebo uvolnění, tedy prodej a pronájem nemovitostí probíhá pomaleji. 

Mezi faktory, které poptávku, ale i nabídku ovlivňují, lze zařadit například rozsah ochrany 

půdního fondu, nová výstavba, změna v užívání starých objektů nebo změny ve stavebnictví, 

vývoj počtu obyvatel, úvěrová politika, kupní síla, změna preferencí bydlení, pohyb cen 

stavebních nákladů nebo pohyb cen substitutů a komplementů vzhledem k nemovitosti. 

(9, s.32) 

Subjekty spojené s trhem nemovitostí  

Hlavním subjektem v celém procesu trhu s nemovitostmi je kupující a prodávající. Ten, 

kdo se snaží nemovitost získat, tedy kupující, chce či potřebuje nemovitost k vlastnímu užívání, 

nebo k určitému typu investování. Je zcela zřejmé, že naopak u prodávajícího je prioritou prodej 

nemovitosti. Existuje ovšem ještě další subjektů, a to tzv. pronajímatelé a nájemci. Prioritou 

pronajímatele je, co nejefektivnějším způsobem využít danou nemovitost, ať už k bydlení či 

podnikání. Na druhé straně je nájemce, který chce využít danou nemovitost k bydlení, popř. 

podnikání. Aby tyto dvě strany mohly společně efektivně komunikovat a spolupracovat, existují 

prostředníci, označovaní jako realitní kanceláře a makléři. Hlavní náplní práce těchto subjektů 

je soustředění poptávky a nabídky nemovitosti na jednom místě v konkrétním čase. Role 

realitních kanceláří a makléřů tkví ve zprostředkování obchodu mezi poptávající a nabízející 

stranou a poskytnutím služeb s tím souvisejících. Z těchto služeb vytváří zisk.  



16 

Samozřejmě, že další neméně důležitou roli v tomto procesu obchodu s nemovitostmi 

tvoří banky, které na tomto námi uváděném trhu s nemovitostmi hrají úlohu investorů a věřitelů. 

2.1.3 Cena nemovitostí 

Jestliže chtějí fyzické nebo právnické osoby obchodovat na trhu s nemovitostmi, musí 

počítat s tím, že se jedná spíše o investici dlouhodobého charakteru. Nemovitosti jsou samy o 

sobě velmi unikátní a specifické, proto se také jednotlivé ceny daných nemovitostí mohou od 

sebe lišit. 

Mezi faktory, které ovlivňují významným způsobem cenu nemovitostí, patří: 

• lokalita, 

• prostředí, 

• stav a velikost nemovitosti, 

• ostatní faktory. 

Jednou z hlavních priorit při prodeji nebo při nákupu nemovitosti, je zajisté místo, resp. 

lokalita nemovitosti. Je zřejmé, že dům postavený v okolí Prahy bude mít úplně jinou tržní 

hodnotu než totožný dům ve Velké nad Veličkou. Z tohoto lze soudit, že výběr lokality 

nemovitosti zcela zásadním způsobem zasahuje do celkové ceny nemovitosti. 

O tom, jaká bude cena v dané lokalitě, rozhoduje kupní síla, nezaměstnanost či 

ekonomické prostředí daného regionu. Je pochopitelné, že nejvyšší cena nemovitosti se vyšplhá 

v centrech velkých měst a pak také na atraktivních turisticky vyhledávaných místech. 

V poslední době zavládá trend (a to hlavně u mladší generace) nákupu rodinného domu na 

okrajích velkých měst. Atraktivitou je právě blízkost práce, optimální dostupnost a zároveň 

klidné prostředí venkovského rázu. Optimální dostupnost k místu výkonu práce je velmi 

důležitým kritériem při výběru vhodné nemovitosti. Z těchto důvodu by měl investor provést 

osobní prohlídku lokality a plánovaného územního plánu stanovující budoucí ráz celé oblasti. 

Je také velice důležité, v jaké blízkosti a poblíž čeho se nemovitost nachází. 

Samozřejmě, že pohled z okna na nemocnici či továrnu je zcela odlišný od veřejného parku či 

jiné zeleně. To vše zvyšuje, nebo snižuje cenu nemovitosti. Pro dnešní potencionální majitele 

nemovitosti je velmi důležité prostředí okolo nemovitosti. Také je důležité, zda je součástí 

nemovitosti např. zahrada. Alespoň malá část pozemku tvořící zeleň ovlivňuje významným 

způsobem cenu nemovitosti. Nelze opominout také infrastrukturu a dopravní obslužnost, které 

zvyšují tržní hodnotu nemovitosti. 

Další prioritou při nákupu nemovitosti je celkový technický stav nemovitosti. Jestliže 

se jedná o zrekonstruované nebo zcela nové stavby, je možné očekávat podstatně vyšší cenu 
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než u starších, neopravených nemovitostí. Případný zájemce musí počítat s následnou investicí 

na rekonstrukci nemovitosti. Součástí vývoje cen nemovitosti je také jeho vybavenost, 

popřípadě nevybavenost. Sem patří např. připojení na kanalizaci, řešení přívodu plynu nebo 

elektřiny.  

Z výše jmenovaného vyplývá, že všechny tyto aspekty přispívají k vyšší ceně 

nemovitosti. Patří sem také třeba i přítomnost terasy, balkonu, sklepu a jiné. 

Zároveň existují i jiné faktory podílející se na zvyšování nebo naopak snižování cen 

nemovitostí. Cenu dokáže zvýšit parkovací místo, u bytu je to výška podlaží, ve kterém se byt 

nachází, typ vlastnictví, ale také i sousedé. Z důvodu vlastnických práv bývají družstevní byty 

o několik procent levnější. 

2.1.4 Rizika investování do trhu nemovitostí 

Trh s nemovitostmi obnáší mnoho rizik, mezi něž patří: 

• nízká likvidita, 

• vysoké kapitálové požadavky, 

• vývoj okolí, 

• nutnost správy nemovitosti. 

Pod pojmem likvidita trhu s nemovitostmi si můžeme představit rychlost, s jakou lze 

aktivum přeměnit bez velkých ztrát na hotovost. V některých případech lze velice snadno 

nemovitost koupit, ale je pak již těžší ji prodat tak, aby investor nebyl ve ztrátě. 

Nízké likviditě nemovitostí přispívá relativně vysoký nárok finančních prostředků k nabytí 

nemovitosti, údržbě a určité rezervě. Ne všichni investoři si mohou investici do nemovitosti 

finančně dovolit. Investování je možné vyřešit pomocí hypotečního, či jiného úvěru, ale je 

zapotřebí mít na mysli, že při investování do nemovitostí je nutné zajistit operativní kapitál pro 

nepředvídatelné události. (10, s.11) 

V případě, že několik majitelů chce prodat svou nemovitost naráz, ve stejném čase, sníží 

to zcela cenu všech prodávajících nemovitostí. Právě likvidita se měří podle doby prodeje 

nemovitosti, a také podle počtu vkladů vlastnického práva do katastru nemovitostí. Jestliže jde 

o likviditu nemovitostí ve spojitosti s ostatními druhy investic, je nutné zmínit, že je zapříčiněna 

neexistencí krátkodobých spekulantů a skutečností, tedy počet nemovitostí je několikanásobně 

vyšší než počet emisí cenných papírů. Podstatná je také vzájemná likvidita mezi různými druhy 

nemovitostí. (10, s.10-11) 
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Rizika u investic do trhu nemovitostí jsou stejně jako u jiných trhů zcela specifická a 

lze sem zařadit riziko vývoje okolí nemovitosti, což souvisí s novou výstavbou – např. výstavba 

víceúrovňové silnice nebo průmyslové zóny, aj., které sníží podstatným způsobem hodnotu 

nemovitosti. Z tohoto důvodu je vhodné zabývat se územním plánem ještě před tím, než se 

přistoupí ke koupi nemovitosti. 

Také v případě, že je zpochybňován zápis nemovitosti do katastru, jde o významné 

riziko. Tomuto riziku lze ale určitým způsobem zabránit, např. pomocí kvalitní notářsky 

sepsané kupní smlouvy.  

Co se týče změny výše nájemného, to podléhá situaci na realitním trhu, a proto se nedá 

zcela ovlivnit. Nájemné mohou ovlivňovat banky a potažmo stát díky daňové politice. 

(10, s. 11-12) 

V rámci prevence rizik je výhodné sjednat pojištění nemovitosti, což vede ke snížení 

majitelovi finanční odpovědnosti za případné škody. Pojištění nemovitosti kryje škody 

způsobené např. živelnými pohromami a vloupáním. Toto pojištění také dále poskytuje krytí 

před škodami, které vzniknou jinému subjektu, nalézajícím se trvale nebo dočasné v prostorách 

pojištěných staveb a pozemcích nebo také v jejich těsné blízkosti. 

Právě u tohoto druhu investice nejde pouze o nákup a prodej, důležitou součástí je nutná 

údržba o nemovitost, což představuje vynaložení dalších dodatečných výdajů. Je nutné 

pravidelně udržovat technický stav nemovitosti, a to z toho důvodu, aby se nesnížila její tržní 

cena.  

Významná rizika, jenž se jiných druhů investic moc nevyskytují, je zapotřebí mít na 

paměti. Také správa nemovitostí zaplní mnoho času. To vše patří k negativům, které s sebou 

přináší nákup nemovitosti. (10, s. 11) 

2.2 INVESTOVÁNÍ DO NEMOVITOSTÍ 

Investice do nemovitostí je možné rozdělit na přímé a nepřímé investice. První způsob 

investování, tedy přímá forma, při které investor koupí konkrétní reálnou nemovitost, a dále 

nepřímá forma, při níž investor nekupuje konkrétní nemovitost, ale investuje do investičních 

instrumentů na finančních trzích. Obě varianty se od sebe liší likviditou aktiv, výší počáteční 

investice i mírou potřeby zapojení investora do správy aktiv. 

2.2.1 Přímý způsob financování 

Přímá forma investice znamená přímý nákup nemovitostí, zejména rodinné domy, byty, 

kancelářské budovy nebo nejrůznější pozemky. Je samozřejmé, že počáteční, původní kapitál 
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je podstatně vyšší. Typickým znakem tohoto investování je nižší likvidita nemovitostí. 

Výhodou ale zajisté je to, že investor je vlastníkem nemovitosti a z tohoto důvodu může 

s nemovitostí nakládat dle svého uvážení. 

Přímou investici můžeme rozdělit podle účelu, ke kterému je nemovitost zakoupena na: 

• nákup nemovitosti za účelem pronájmu, 

• spekulace na růst ceny nemovitosti, 

• investice do vlastního bydlení. 

Jedním z nejvíce používaným účelem nákupu nemovitostí je právě investice s budoucím 

pronájmem dané nemovitosti. Ve velké většině případů tato investice probíhá tak, že daný 

investor si pořídí nemovitost (v tomto případě nehraje roli, zda se jedná o byt či dům) – buď 

nákup probíhá v rámci naspořených úspor, nebo je použit nějaký hypoteční úvěr. Nájemné, po 

očištění výdajů na správu nemovitosti poskytuje investorovi pravidelný finanční příjem sloužící 

k uhrazení splátek z hypotečního úvěru, osobní spotřebě nebo další investici.  

Další ze způsobu investování, a to spekulace na růst cen nemovitosti spočívá v tom, že 

investor nejprve výhodně nakoupí libovolnou nemovitost, má ji krátkodobě ve svém vlastnictví 

(časový úsek je samozřejmě omezen pouze investorovými potřebami) a poté, jakmile se zvýší 

cena nemovitosti, ji prodá. Zisk samozřejmě tvoří rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. 

Nutností ovšem je, správný odhad ocenění nemovitosti. 

 Investice do vlastního bydlení představuje cíl života většiny lidí, které do nemovitostí 

investují. V převážející většině lidí je samozřejmá potřeba vlastního bydlení, které umožňuje 

snížit výdaje z důvodu absence nutnosti platit nájemné, což plně koresponduje s cílem 

zajištěného stáří.  

Investice do vlastního bydlení je samozřejmým cílem většiny lidí, a to bez ohledu na to, 

zda vůbec chtějí v budoucnu svou nemovitost jakýmkoliv způsobem zhodnocovat – ať už se 

jedná o pronájem nebo prodej se ziskem celé nemovitosti. Samozřejmě, že vlastní bydlení 

není podmínkou, či nutností vedoucí ke spokojenému způsobu života. (11) 

2.2.2 Nepřímý způsob investování 

Popsat nepřímý způsob investování znamená prezentovat nákup investičního 

instrumentu. Hodnota tohoto instrumentu se odráží od vývoje stávajícího realitního trhu. Jako 

rozdíl od přímé investice můžeme označit množství vložené investice a také nepřímé zapojení 

investora do správy instrumentu. Jako nepřímá investice se označuje: 

• hypoteční zástavní list, 
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• nemovitostní fond, 

• realitní investiční trust. 

Hypoteční zástavní list představuje dluhopis, jehož jmenovitá hodnota a výnos je plně 

krytý pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo částí pohledávek. Pouze regulatorní úřad určuje 

to, zda má konkrétní banka možnost eliminovat zástavní listy. Výše investičních částek závisí 

na druhu hypotečního zástavního listu. (12) 

Druhý typ nepřímé investice představuje nemovitostní fond, což je v podstatě podílový 

fond investující do nemovitostí přímo (otevřený nemovitostní fond) nebo skrze nemovitostní 

společnosti (akciový nemovitostní fond). Samozřejmě, že už ze samotného názvu vyplývá, že 

nemovitostní fond se snaží investovat převážně a zásadně jen do těch firem, které se pohybují 

v realitním sektoru. (13) 

Jedná se hlavně o investice, které vznikají ve formě nájmu z nakoupených nemovitostí, 

někdy jde také o příjem vzniklý z pohybu cen nakoupených nemovitostí. Z výše jmenovaného 

tedy vyplývá, že sice akciový nemovitostní fond s sebou přináší vyšší výnos, ale na druhou 

stranu také vyšší riziko, na rozdíl právě od otevřeného nemovitostního fondu. (14) 

Poslední typ z nepřímých investic představuje realitní investiční trust (zkratkou jej 

můžeme označit jako REIT). Jedná se o investiční společnost, která vydává vlastní akcie nebo 

dluhopisy k získání kapitálu, který investuje do nemovitostí a s tím souvisejících aktiv. Také 

realitní investiční trust je možné rozdělit, a to na veřejný a soukromý. Je zapotřebí v každém 

případě investovat minimálně sedmdesát pět procent aktiv do nemovitosti. 

2.2.3 Pozitiva investování do trhu s nemovitostmi 

Samozřejmě, že obchodování a investování do trhu nemovitostí s sebou nepřináší pouze 

negativa, ale také pozitiva. Investovat je možné do komerčních budov, bytových domů, bytů 

nebo pozemků. Každá z těchto investic s sebou přináší různé varianty pozitiv a negativ. Mezi 

pozitiva investování do trhu nemovitostí patří: 

• vysoký výnos (převážně u developerských projektů), 

• pákový efekt, 

• menší výkyvy cen, 

• vysoký stupeň osobní kontroly nad nemovitostí. 

Jestliže má investor naspořený nějaký obnos, je dobré jej zhodnotit pomocí svých 

investičních možností. Jelikož jsou v současné době velice nízké úrokové sazby, lze podobné 

zhodnocení čekat i u termínovaných vkladů. (14) 
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Nemovitosti nabízí poměrně vysoký meziroční výnos v porovnání s výnosem a rizikem 

ostatních investičních variant. (15, s.27) 

Pozitivem při obchodování s trhem nemovitostí je možnost vysokého pákového efektu, 

a to větším, než mají jiné investiční alternativy. Skutečnost je taková, že banky nyní nabízí 

úvěry ve výši skoro až devadesáti procent, a proto investorovi stačí relativně malé množství 

vlastních finančních prostředků potřebných pro investování do nemovitosti. (10, s. 9-10) 

Dalším bodem z výčtu počtu pozitiv při investování do nemovitostí je již zmiňovaný 

vysoký stupeň osobní kontroly. To znamená, že každý investor si sám rozhoduje o tom, jakou 

nemovitost si koupí a případně komu ji pronajme. Také typ nájemného může být upravován 

podle základní situace na trhu s nemovitostmi. 

Jestliže se investor dostane do obtíží, které znamenají to, že není možné samostatně si 

nalézt pronajímatele, existují nejrůznější internetové služby pro turisty, jenž poskytují pronájem 

(popřípadě jiné krátkodobé zájemce). Investor obvykle rozhoduje i o kupci své nemovitosti na 

základě osobních ekonomických nároků. (10, s. 10) 

S postupně rozvíjející se a rozšiřující se populací vzniká otázka, zda bude v budoucnu 

možné navyšovat trh s nemovitostmi. Lidská populace neustále roste, a proto roste i poptávka 

po nemovitostech. Z ekonomického hlediska je momentálně „kus země“ velice vzácnou 

komoditou. Růst cen nemovitostí vede stále k nové výstavbě domů a bytů, což má také vliv na 

snižování a zvyšování cen a zisků z obchodování s nemovitostmi. Pohyblivost cen na trhu 

odpovídá současné situaci, v krátkodobém hledisku můžeme pozorovat menší výkyvy. 

(16, s. 1- 4) 

2.3 KATASTR NEMOVITOSTÍ 

Katastr nemovitostí představuje veřejný seznam stanovených údajů o nemovitostech 

zahrnující jejich geometrické a polohové určení, soupis, popis a zápis práv k těmto 

nemovitostem. (17, s. 74) 

Součástí celého katastru nemovitostí jsou nejrůznější nemovitosti a také v neposlední 

řadě práva k různým stavbám, které jsou charakterizovány konkrétními zákony. Jedná se o dané 

pozemky v podobě parcel, budov, jímž se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou 

součástí pozemku nebo práva stavby, jednotky vymezené podle občanského zákoníku, právo 

stavby a další. (8, §3) 

Katastr nemovitostí je pro developera jeden z nejdůležitějších informačních zdrojů. Zde 

může zjistit potřebné informace o parcele, stavbě nebo jednotce, popř. zakoupit si za úplatu 

výpis, či katastrální mapu.  
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Jakmile si developer vybere vhodný pozemek pro svůj projekt, nejprve zjišťuje 

vlastnictví pozemku a z kolika parcel se skládá. Rozhodující také je, zda je pozemek zatížen 

např. věcným břemenem, exekucí nebo zástavním právem. Všechny tyto skutečnosti mohou 

být časově i finančně náročné. Z katastru nemovitostí lze také zjistit skutečné výměry parcely 

a její začlenění, tedy druh parcely, dle kterého lze usoudit, zda je parcela stavební nebo 

pozemková. Dále je možné zjistit, jaké jsou sousední parcely. Tento odkaz je velmi užitečný a 

důležitý v situaci, kdy se developer musí dotázat dotčených osob, sousedů, kteří musí 

bezprostředně souhlasit např. s vydáním územního souhlasu nebo ohlášením stavby.  

3. STUDIE PROVEDITELNOSTI 

 Studie proveditelnosti (dále jen SP), označována jako feasibility study, představuje 

základní nástroj pro investiční hodnocení projektu. Má především za úkol zhodnotit 

životaschopnost, průběh a provoz projektu.  

„Cílem je poskytnout všechny technické, technologické, ekonomické, finanční, 

manažerské a další specifické informace, které jsou potřeba pro kvalifikované rozhodnutí o 

realizaci nebo zamítnutí zamýšleného investičního projektu s přihlédnutím k rizikům, která toto 

rozhodnutí přinese.“ (18, s. 10) 

SP je hlavním podkladem pro banky, při žádosti o poskytnutí úvěru na financování 

projektu. Též se přikládá jako podklad pro získání státních dotací.  

 SP je věnována tato kapitola, ve které je rozebrána její struktura a postup při jejím 

zpracování.  

3.1 PŘEDBĚŽNÁ STUDIE PROVEDITELNOSTI 

Zpracování SP je velmi náročnou a také po finanční stránce velmi nákladnou záležitostí. 

Proto často bývá „plnohodnotná“ SP nahrazena tzv. předběžnou studií proveditelnosti (Pre-

feasibility study). (19, s. 29) 

Předběžná studie proveditelnosti má ve většině případů velmi obdobnou strukturu jako 

SP. Většinou se zpracovává ve fázi, kdy ještě nejsou k dispozici všechny potřebné podklady, 

jako je dokumentace pro vydání územního rozhodnutí apod., zpracovávají se pouze odhady, 

které nejsou příliš přesné. Proto se dá se předběžná studie proveditelnosti použít jako podklad 

pro rozhodnutí investora o dalším vývoji jeho investičního záměru. 

Na základě výsledků předběžné technicko-ekonomické studie následuje rozhodnutí o 

zpracování „plnohodnotné“ SP nebo úplném zastavení počínajícího projektu. (20, s. 28) 
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3.2 ÚČEL A VYUŽITÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI 

SP je dokument, který hodnotí projekt ze všech stránek, především, jestli má projekt 

potenciál. Z finančního pohledu slouží k zhodnocení finanční efektivnosti vložených 

prostředků. (21, s. 5-6) 

SP zahrnuje technické a finanční požadavky související se zahájením realizační fáze 

projektu. Studie se tedy opírá o situaci na finančním trhu a její prognózu. Východiskem je 

průzkum trhu a odhad poptávky. Z toho důvodu se na zpracování SP podílí velké množství 

odborníků z mnoha oborů. (19, s. 29-30) 

3.3 OBECNÁ STRUKTURA STUDIE PROVEDITELNOSTI  

Jelikož každý projekt má svůj obsah, mohou se některé kapitoly SP lišit. Všeobecně se 

pro zpracování SP doporučují tyto kapitoly:  

• úvodní informace, 

• stručné vyhodnocení projektu, 

• stručný popis podstaty projektu a jeho etap, 

• analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix, 

• management projektu a řízení lidských zdrojů, 

• technické a technologické řešení projektu, 

• dopad projektu na životní prostředí, 

• zajištění investičního a oběžného majetku, 

• finanční plán a analýza projektu, 

• hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu, 

• analýza a řízení rizik (citlivostní analýza), 

• harmonogram projektu, 

• závěrečné shrnující hodnocení projektu. (21) 

3.3.1 Úvodní informace 

V úvodních informacích je především popsáno, za jakým účelem je SP zpracovaná a 

datum vyhotovení. Obsahem jsou především identifikační údaje o zadavateli, zpracovateli, 

popř. kontaktních osobách.  
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3.3.2 Stručné vyhodnocení projektu 

Zde jsou sepsány závěry, které vyplývají již ze zpracované SP. Je zpracována souhrnná 

tabulka, ve které jsou uvedené základní ukazatele a příslušné hodnoty. Ty jsou vypočítány 

z nákladů a výnosů obsažených ve finálním finančním plánu. Stručným a shrnujícím způsobem 

je uvedeno zhodnocení efektivnosti projektu a jeho realizovatelnost.  

3.3.3 Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 

Tato část SP by měla obsahovat závěry, co daný projekt přinese za výhody. 

Např. výstavbou objektu pro bydlení nebo pro komerční využití se uspokojí poptávka v určité 

lokalitě. Obecně se uvádí informace o projektu jako název, lokalizace, jeho velikost a další 

specifika. Dále informace o tom, jaké produkty či služby budou díky produktu vytvářeny, co 

daný produkt či služba přinese a jaký problém je tímto řešen.  

Aby se mohl uživatel snadněji orientovat v popisované části, může být popis rozdělen 

podle fází projektu. Jedná se o fáze předinvestiční, investiční, provozní a poprovozní. (21, s. 14) 

Tyto fáze projektu jsou podrobnější popsány v následující kapitole diplomové práce. 

3.3.4 Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix 

„Základním cílem každého projektu je buď využití určitých disponibilních zdrojů, nebo 

uspokojení existující či potenciální poptávky.“ (20, s. 34) Pro rozhodování je velmi důležitá 

analýza trhu, ve kterém se investor seznamuje s trhem, situací poptávky a nabídky a také 

konkurencí. Po analýze trhu je možné zpracovat marketingovou strategii projektu a tzv. 

marketingový mix, se kterým souvisejí pojmy produkt, cena, místo prodeje a propagace.  

Investiční projekty, především projekty zaměřené na výstavbu bývají velmi ovlivněny 

vnějším okolím.  

Za strategické marketingové analýzy se obvykle zpracovává některá ze základních 

strategických analýz, jako je SWOT, PEST a Porterova analýza pěti konkurenčních sil. (21, s. 

18) 

SWOT analýza  

SWOT analýza je nejčastěji používanou analýzou ze strategických marketingových 

analýz.  

„Její podstatou je identifikovat klíčové silné a slabé stránky uvnitř, tedy v čem je 

organizace (nebo její část) dobrá a v čem špatná. Stejně tak je důležité znát klíčové příležitosti 

a hrozby, které se nacházejí v okolí, tedy ve vnějším prostředí. Cílem SWOT analýzy je 
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identifikovat a následně omezit slabé stránky, podporovat silné stránky, hledat nové příležitosti 

a znát hrozby. Organizace by měla využívat příležitostí, které se nabízejí a předcházet 

hrozbám.“ (21) 

 

Obr. č. 1 SWOT analýza 

(zdroj: 21, vlastní zpracování) 

 

Příklady silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb: (22) 

• Silné stránky – žádaná lokalita, kvalitní provedení výstavby, dopravní dostupnost, 

dobré jméno společnosti 

• Slabé stránky – špatné navržení architektonického řešení, nedostatečná reklama 

• Příležitosti – příznivý demografický vývoj, vzrůstající poptávka po rezidenčním 

bydlení nebo komerčním využití, výhodná koupě pozemku  

• Hrozby – konkurenční výstavba v dané lokalitě, zvýšení úrokové míry, nevhodný 

dodavatel stavby, změny v legislativě 

3.3.5 Management projektu a řízení lidských zdrojů 

Management projektu spočívá v plánování postupu projektu, organizování, řízení a 

kontrolu všech procesů, organizačních jednotek a veškerých lidských zdrojů.  

Projekční řízení je založeno na předpokladech a ideálních podmínkách, proto řízení 

v realitě bývá mnohdy jiné a složitější. Skutečný postup projekčního řešení se většinou od 

původního plánu liší, a proto je nutné ho aktivně ovlivňovat – řídit. Pomocí řízení je možné se 

co nejblíže přiblížit představě investičního záměru. 

Aby firma mohla úspěšně plnit svůj daný cíl, je žádoucí, aby bylo v souladu strategické 

záměry organizace a řízení lidských zdrojů. SP by měla přesně určit kvantitativní a kvalitativní 

požadavky, výši osobních nákladů, navrhnout programy pro další vzdělávaní pracovních sil. 

Stanovení počtu pracovních sil je závislé na velikosti výrobní jednotky, technologickém 
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procesu apod. Důležité je určení hlavních pracovníků, jejich kvalifikace a zkušenosti jsou 

jedním z nejpodstatnějších faktorů úspěšnosti projektu. 

3.3.6 Technické a technologické řešení projektu 

Tato kapitola část bývá především zpracovaná v projektové dokumentaci. „Shrnuje 

veškeré podstatné technické a technologické aspekty projektu, jako je zvolená technologie, 

technické parametry jednotlivých zařízení, výhody a nevýhody těchto předpokládaných řešení, 

vyplývající technická rizika, potřebné energetické a materiálové toky, údaje o životnostech 

jednotlivých zařízení, potřebné údržbě̌ a nákladnosti oprav, změny v provozní náročnosti vlivem 

opotřebení apod.“ (23) 

Metodická příručka pro zpracování studie proveditelnosti radí, na které otázky by se 

v této kapitole měly znát odpovědi. Příklady otázek pro inspiraci:  

• „Jaká technologie je použita v investiční fázi a jaká technologie tvoří podstatu provozu?  

• Jakou technologií bude projekt po skončení jeho životnosti likvidován?  

• Jaké má která technologie provozní výhody a nevýhody a prč̌ je preferována?  

• Popis samotného výrobního a logistického procesu z technologického a  

technického hlediska.“ (21, s. 25-26) 

3.3.7 Dopad projektu na životní prostředí 

Vliv stavby na životní prostředí je v České republice upraven zákonem č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.  

Vliv stavby na životní prostředí bývá označován jako tzv. Proces EIA probíhá vždy před 

samotným povolením stavby a její vlastní realizací. Bez vyhodnocení procesu EIA nesmí být 

stavba příslušným stavebním úřadem povolena. (24) 

Cílem této kapitoly je komplexně shrnout a vyhodnotit předpokládané dopady na 

veřejné zdraví a životní prostředí a zmírnit nepříznivé vlivy při realizaci stavby. „V průběhu 

provozu se muže jednat o dopady vyplývající z technologie produkující vysoké množství odpadů, 

hlučného, prašného nebo jinak závadného provozu.“ (21, s.26) Nejčastějšími příklady odpadů 

vznikajících během výstavby jsou: cihly, dřevo, plast, ocel, směsný komunální odpad apod. 

Ne vždy ale musí být negativní důsledky projektu na okolí. Může nastat i opačná situace, 

kdy stavba životní prostřední výrazně zlepšuje. Jako pozitivum lze považovat vznik zelených 

ploch, např. parky, zelené střechy, aj.  
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3.3.8 Zajištění investičního majetku a oběžného majetku 

Tato část SP vymezuje výši investičních nákladů, které jsou vynaložené na budoucí 

projekt. Stanovuje nezbytnou výši zásob pro plynulé a ekonomické fungování projektu. Mezi 

tyto náklady se zahrnují také všechny logistické, dodavatelské a právní výdaje. U stavebních 

prací stanovíme náklady na objekt studií z položkového rozpočtu vytvořeného projektantem 

nebo je možné vytvořit orientační cenu podle technicko – hospodářských ukazatelů ve 

stavebnictví.  

 

Obr. č. 2 Cena za m3 obestavěného prostoru daného projektu 

(zdroj: http://www.stavebnistandardy.cz) 

Tyto ukazatele se odvíjejí již realizovaných staveb a stanovují cenu za účelovou měrnou 

jednotku (m3) dle příslušné materiálové charakteristiky objektu. (25) 

Na konci zpracování této kapitoly by měl k dispozici přehled o výši vynaložených 

prostředků na realizaci projektu. Měly by být samozřejmě zahrnuty i ostatní náklady, jakou jsou 

náklady na propagaci, reklamy, služby realitních kanceláří apod.  

3.3.9 Finanční plán a analýza projektu 

Finanční plán sleduje toky peněz v jednotlivých měsících a poskytuje cenné informace 

investorovi a dodavateli o nákladech a příjmech spojených s realizací objektu. Úkolem 

finančního plánování je získávat kontrolu nad financemi a řízením finančních rizik. Pro 

sestavovaní finančního plánu porovnáváme na jedné straně výdaje, které byly zjištěny v 

předchozí kapitole. Jedná se akviziční náklady, tedy náklady spojené s pořízením nemovitosti, 

stavební náklady a ostatní náklady. Na straně druhé jsou výnosy z prodeje pozemku, 

z pronájmu, z prodeje nemovitosti a z úroků. Jsou to tedy příjmy pro investora. (26, s. 199-204) 

Výnosy jsou značně proměnlivé a jsou ovlivněny mnoha faktory. Obvykle bývá 

zpracováno několik variant řešení, které předpokládají různý vývoj situace. Jedná se o 
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optimistickou, realistickou a pesimistickou prognózu. Vyhodnocení ekonomického přínosu 

projektu se pak provede rozdílem výdajů a příjmů, který představuje zisk nebo ztrátu. 

Ekonomika záměru je lepší, čím vyšší je zisk. Pokud se konec finančního plánu v záporných 

číslech, je investice do daného projektu nerentabilní. (27, s. 213-215) 

3.3.10 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 

Investice ovlivňují budoucnost a efektivnost společnosti, která se rozhodla pro realizaci 

nového projektu. Tato investice je součástí podniku několik let a je pro podnik zdrojem zisků, 

ale i zátěží pro ekonomiku podniku. Zpravidla se vysoce výnosné investice jeví jako vysoce 

rizikové, naproti tomu nízko riziková investice se splácí dlouho nebo s malým ziskem. 

Nejčastější kritéria pro rozhodování je výnosnost, rizikovost a doba splácení investice. 

(28, s. 75-77) 

Při rozhodování o investici mohou také pomoci různé ukazatele ekonomické 

efektivnosti, doba návratnosti aj.  

3.3.11 Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza) 

Tato studie nevychází z reálných čísel, ale pouze z prognózy, tedy očekávaného vývoje. 

Pokud odchylky od předem nastavených hodnot dochází k negativnímu vývoji, který ovlivňuje 

konečný výsledek projektu. Takovýto vývoj označujeme pojmem riziko. Riziko je definováno 

jako možnost, že dosažené výsledky se odchýlí od předpokladů. (27, s. 29) 

Základním úkolem analýzy je definovat zmíněné riziko, popř. rizikové faktory a stanovit 

pravděpodobnost, s jakou se mohou vyskytnout.  

Rizika projektů se dělí do čtyř skupin. Jedná se o stavebně technická, marketingová, 

legislativní a finanční rizika. Mezi stavebně technickými riziky se vyskytuje nesoulad 

s územním plánem, neúplné provedení projektové dokumentace, špatně naplánované stavební 

práce, nebo nesplnění časových termínů výstavby, aj. Marketingová rizika jsou především 

zaměřena na majetkoprávní vztahy, odhad budoucích výnosů z projektu, konkurenceschopnost 

projektu v dané lokalitě a zajištění kvalifikovaných pracovních sil k provedení projektu. 

Legislativní rizika se skrývají např. ve změně zákonů a vyhlášek. Poslední ze skupiny, tedy 

finanční rizika, se zabývají hrozbami jako je nedostatečné zajištění finančních prostředků na 

uskutečnění projektu, zvýšení nákladů v průběhu výstavby apod.  

Jsou-li identifikována všechna podstatná rizika, musí investor zajistit potřebné 

prostředky, které je eliminují. Častým nástrojem používaným v rámci analýzy projektových 

rizik je analýza citlivosti. „Její podstatou ve finančním rozhodování je vyjádření hotovostních 
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toků s ohledem na neznámé proměnné a následný propočet důsledků špatného odhadu těchto 

proměnných. Obvykle se zaměřuje na změny týkajících se podmínek a kriteriální funkce.“ 

(27, s. 12) 

3.3.12 Harmonogram projektu 

Harmonogram projektu je časový sled jednotlivých činností, které na sebe navzájem 

logicky a technologicky navazují a sledují projekt od jeho počátku až do konce. Každá činnost 

má datum začátku a konce. Pro lepší přehlednost bývá graficky znázorněna. Jednotlivé činnosti 

jsou pak na sebe navázány pomocí vazeb, které zajišťují možný a přípustný začátek nebo možný 

a přípustný konec. Pro vytvoření harmonogramu projektu je často používaná i výpočetní 

technika.  

3.3.13 Závěrečné shrnující hodnocení projektu 

V závěru jsou shrnuty všechny důležité závěry z jednotlivých kapitol SP. Stručně jsou 

zde vyhodnocena všechny pozitivní i negativní strany projektu. Vyhodnocuje projekt 

především z pohledu realizovatelnosti a finanční rentability. Je možné, že se během zpracování 

SP přišlo na více variant, které by byly realizovatelné. Všechny takové varianty je nutné do 

závěrečného shrnutí uvést.  

 

4. DEVELOPERSKÝ PROJEKT 

„Developerský projekt patří do oblasti projektového financování.“ (2, s. 21) 

DP se řadí mezi investiční projekty se stavebním charakterem. Dále je možné rozdělit 

projekty s komerčním nebo rezidenčním zaměřením.  

4.1 FÁZE DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ  

Jak již bylo zmíněno výše, DP prochází třemi fázemi. Jedná se tedy o přípravu (občas 

se uvádí i zahájení), realizaci a dokončení.  

V praxi je možné rozdělit fáze projektu také na (29): 

• předaktivační, 

• akviziční, 

• přípravnou, 

• realizační, 
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• dokončovací, 

• exit.  

 

Obr. č. 3 Nejdůležitější kroky developerského projektu 

 (zdroj: vlastní zpracování) 

4.1.1 Přípravná fáze developerského projektu 

V první tedy přípravné fázi DP, se rozhoduje o samotné proveditelnosti projektu a 

výběru lokality, ve které by měl potenciální DP vybudován. Po důkladné analýze okolí se 

zhodnocuje, zda by DP měl využití a jestli jsou případné pozemky dostatečně vhodné pro 

výstavbu. Důležité je také, jakým způsobem se pozemek získá. Nejběžnějším způsobem je 

odkoupení od stávajícího vlastníka. To ovšem není jedinou možností. Lze se setkat i 

s variantou, kdy se dlouhodobě pozemek pronajímá, anebo se zakoupí pouze podíl na pozemku 

od vlastníka apod. 

Při hledání vhodného pozemku, je nezbytné se zabývat územním plánem (dále jen ÚP), 

ochranou životního prostředí nebo památkovou ochranou. Všechny tyto aspekty mohou ovlivnit 

účel stavby, zastavitelné plochy anebo výšku objektu. Nejsou to ale pouze tyto situace, které 

mohou nastat. Může se stát, že se např. kvůli památkové ochraně musí pozměnit celé 

architektonické řešení stavby.  

S ÚP souvisí také územně plánovací informace (dále jen ÚPI), o kterou si žadatel, tedy 

developer, podá žádost. V žádosti jsou uvedeny: „konkrétní požadavky na informace 

v souvislosti se svým záměrem na změnu v území a konkrétní údaje o svém záměru, zejména 
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účel a technické provedení stavby nebo jiného opatření v území.“ (3, § 21 odst. 2) Na základě 

ÚPI zjistí, zda je možné v zájmovém území DP realizovat. Podstatné ovšem je, že ÚPI platí 

pouze 1 rok ode dne vydání.  

Rizika developerského projektu 

Každý druh projektu nese určitou nejistotu spojenou s budoucím výnosem investice. 

„Riziko je definováno jako nebezpečí (pravděpodobnost), že investor nedosáhne očekávaného 

výnosu.“ (2, s. 24) 

Riziko se dělí: 

• systematická rizika 

• specifická rizika 

Systematická rizika vyplývají z celkového vývoje ekonomiky, a především 

makroekonomických veličin. Systematickým rizikům se nelze vyhnout, popř. snížit rozšířením 

portfolia.  

Specifická rizika ovlivňují přímo investici, projekt, nebo společnost. Na rozdíl od 

systematických rizik lze riziko snížit rozšířením portfolia.  

Při zjišťování rizik se porovnávají odchylky výsledků jednotlivých období a průměrný 

výsledek na určité období. Výběr srovnávaného období značně ovlivňuje výslednou míru rizika. 

Při výběru delší časové řady lze lépe určit vypovídající schopnosti. Zpravidla by měla délka 

období odpovídat charakteru projektu, pro který se zjišťují rizika.  

Nejběžnější rizika jsou znázorněna v následujícím obrázku. Ovšem je mnoho dalších 

rizik, s kterými se mohou DP setkat. Např. strategická rizika, projekční rizika apod.  

 

Obr. č. 4 Nejběžnější rizika developerského projektu 

(zdroj: vlastní zpracování) 

Tržní rizika spojená s prodejností jsou způsobena především změnami na straně 

poptávky. To způsobuje, že developer není schopen prodat nebo pronajmout ve stanovém čase 
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a za stanovenou cenu objekt. Mezi tržní rizika patří i makroekonomická rizika, která ovlivňují 

trh s nemovitostmi především změnou DPH, inflací, nezaměstnaností, úrokovými sazbami 

apod. Další tržní rizika jsou spojena s legislativními riziky. Z této strany mohou nastat potíže 

např. se změnou daně z nemovitosti. Rizika spojena s financováním jsou spojena s různými 

druhy kapitálů. S průběhem realizace výstavy souvisí nejistota při získávání úředních 

rozhodnutí, rizika vzniklé při samotné realizaci výstavby (dodavateli stavby). 

V této fázi DP se dále řeší financování projektu. V případě, že se jedná o menší DP, je 

možné financování z vlastních zdrojů. Jedná se o nejjednodušší způsob financování. Ovšem ve 

většině případů se jedná o větší DP, kde investice sahá až do několika desítek milionů, a proto 

se pro financování využívají cizí zdroje. Financování DP je rozebráno v následující 

podkapitole.  

4.1.2 Realizační fáze developerského projektu 

Realizační fáze řeší nákup pozemku, pokud již developer není vlastníkem, vypracování 

studie proveditelnosti, která je podrobně popsána níže, projektové dokumentace, získání všech 

povolení, výstavba projektu a také předprodej bytových jednotek, jedná-li se o rezidenční 

výstavbu.  

Projektová společnost 

Ve většině případů developer nevystupuje pod svým jménem, a proto se zakládá 

projektová společnost. Projektová společnost je právní subjekt, který je založen právě proto, 

aby provedl realizaci DP. (30) Všeobecně zakládání těchto společností vzniklo za účelem 

realizace projektu a také aby bylo odděleno financování DP od jiných podnikatelských aktivit 

sponzorů. 

Projektová společnost je majitelem dané nemovitosti a poté vstupuje do nejdůležitějších 

právních vztahů, které se týkají právě daného projektu. Tato firma je zodpovědná za provedení 

všech smluv, jež jsou pro příslušný projekt podstatné. Tyto smlouvy se týkají jak financování, 

nabývání pozemků, projektování, výstavby, tak i následné realizace výnosu, který může být 

proveden buď formou pronájmu, nebo prodeje. 

Formy projektové společnosti:  

• kapitálová společnost (společnost s ručením omezeným – s.r.o.) 

• akciová společnost (30) 
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Toto dělení zajišťuje neomezenou právní subjektivitu, což znamená možnost získávat 

majetek pro projektovou společnost, nebo rozlišovat majetek mezi jednotlivými akcionáři. 

Dalším pozitivem je omezené ručení, kdy v podstatě akcionáři neodpovídají za závazky 

projektové společnosti. Jde o oddělení konkrétních rizik jednotlivých projektů, jenž jsou 

realizovány projektovými společnostmi se stejnými akcionáři. 

Jakmile je celý projekt dokončen, nastává likvidace společnosti a tím i její zánik. Existují 

případy, při nichž dojde k prodeji nemovitosti. Projektová společnost mnohdy slouží jako 

poskytovatel služeb zákazníkům.  

Územní rozhodnutí a stavební povolení 

Jak již bylo zmíněno, v realizační fázi se řeší získání územního rozhodnutí a stavebního 

povolení. Pokud je navržený projekt v souladu s ÚP obce, vydává stavební úřad územního 

rozhodnutí. Územním rozhodnutí je rozhodnutí o: (3, § 77) 

• umístění stavby, 

• změně využití území, 

• změně vlivu užívání stavby na území, 

• dělení nebo scelování pozemků, 

• ochranném pásmu. 

„Rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou 

stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové 

dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou 

infrastrukturu.“ (3, §79) 

 V rozhodnutí o umístění stavby je stavební úřad oprávněn požadovat podrobnější 

podklady, projektovou dokumentaci nebo její části. Podle nich mohou být stanoveny další 

podmínky, které musí být zahrnuty ve stavebním povolení. Je-li územní rozhodnutí 

v požadovaném rozsahu, přichází na řadu vypracování projektové dokumentace pro získání 

stavební povolení.  

Pro vyřízení stavebního povolení je potřeba zpracování projektové dokumentace na 

základě požadavků vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Vypracování projektové 

dokumentace zajišťuje pro developera projektant na základě smluvených požadavků. Pro 

získání stavebního povolení je důležité i vyjádření dotčených orgánů, kterých se stavba týká.  

Komplikace mohou nastat až v době, kdy se převádí vlastnictví, nebo uzavírají další 

dohody, týkající se developera a dalších účastníků. Při využívání cizí infrastruktury je vhodné 
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sepsat smlouvy o možnosti užívání, tzv. věcná břemena. Všechny náležitosti obsahu žádosti o 

stavební povolení jsou ustanoveny v § 110 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Stavební úřad je oprávněn spojit územní a stavební řízení. Toto spojení je možné u všech 

druhů staveb, na které se vyžaduje stavební povolení. Jedná se o případy, kdy jsou podmínky 

v území jednoznačné, resp. když je pro dané území vydán územní nebo regulační plán. Při 

spojení řízení se nedocílí nejenom úspory nákladů, ale urychlí se i proces samotný. U DP je čas 

velmi důležitý. Pokud bude proces urychlen, rychleji se stavba započne, tím bude projekt 

rychleji dokončen a investice se vrátí.  

Dodavatel stavby 

Neméně důležitým krokem v přípravné fázi je výběr hlavního dodavatele stavby. 

Nejčastěji se stavební dodavatel vybírá na základě výběrového řízení, které provádí investor 

(developer) podle nastavených kritérií. Zhotovitel následně provede stavbu ve vyžadované 

kvalitě, v odpovídajícím termínu a také za smluvené finanční náklady. Pochopitelně 

nejvýznamnějším kritériem pro výběr dodavatele je cena, termín dokončení včetně penálů 

z prodlení, záruka poskytovaná dodavatelem, dodavatelovi reference apod. Potenciální 

dodavatelé zpracují své nabídky na základě položkového rozpočtu s výkazem výměr a také 

projektové dokumentace. Nabídky předkládají developerovi do předem stanoveného termínu. 

Developer poté vybere dodavatele stavby, se kterým uzavírá smlouvu o dílo. 

Smlouva o dílo 

 Výstavba DP probíhá na základě smlouvy o dílo, ve které jsou vymezeny všechny 

náležitosti. Jedná se o pracovně-právní vztah, který je upraven § 2586 a následujících NOZ. 

Smlouva o dílo zpravidla obsahuje požadovaný rozsah díla, prací a výkonů. Jsou v ní také 

zahrnuty požadované kvality materiálů, stanovení cen, záruk, jakostí, smluvní pokuty, aj. 

Datum zhotovení díla je velmi podstatným údajem, který musí být ve smlouvě o dílo uveden, 

jinak by bylo možné svévolně posouvat termíny pro dokončení a předání stavby. Zmíněný 

termín je důležitý také pro smlouvy budoucí s potenciálními kupujícími a nájemníky. Smlouva 

nemá předepsanou formu, ale dobře sepsaná smlouva o dílo je mocným nástrojem na dodavatele 

stavby.  



35 

Výstavba projektu 

Výstavba projektu započíná předáním staveniště s vymezenými přípojnými body 

technické infrastruktury dodavateli stavby. O předání staveniště se sepíše předávací protokol, 

který je součástí stavebního deníku stavby. Následuje obstarávání potřebných strojů a 

materiálů, montáž a zařízení staveniště.  

Developer dohlíží na stavbu a kontroluje její průběh s časovým plánem. Obvykle se pro 

tuto činnost najímá pověřenou osobu – stavební dozor investora, a to především z důvodu, že 

investor nemá dostatečnou odbornost.  

Po dobu výstavby často dochází ke změnám a upřesnění stavby. Změny, které nastanou 

během výstavby je potřeba zkonzultovat s investorem a zaznamenat do zadávacích a změnový 

listů.  

4.1.3 Dokončovací fáze developerského projektu 

Tato fáze se zabývá dokončením výstavby zakončené kolaudací. Stavebník osobně 

kontroluje jednotlivé bytové jednotky a zaznamenává nedodělky a vady. Zhotovitel je na 

základě smlouvy o dílo povinen předat stavbu bez zjevných závad. Po vzájemné dohodě je 

možné předat stavbu i s drobnými vadami, které je nutné co nejdříve odstranit. V případě 

souhlasu se o převzetí sepíše a podepíše zápis o předání a převzetí díla.  

„Stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí obyvatelé ovlivnit, například nemocnice, 

škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmyslu, ...“ (3, § 122) 

Kolaudační souhlas je vydán příslušným stavebním úřadem na žádost stavebníka. 

Stavebník ve své žádosti udává identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího 

dokončení. Od doručení žádosti do 15 dnů stavební úřad sdělí termín uskutečnění závěrečné 

kontrolní prohlídky a také výčet podkladů, které bude potřeba předložit.  

Pochopitelně nejdůležitější fází projektu je jeho zpeněžení. V praxi se zpravidla 

s prodejem začíná mnohem dříve, a to před začátkem celé výstavby. Bývá vytvořena propagace 

projektu, díky které se o něm dozví širší veřejnost. Se zájemci se uzavírá rezervační smlouva a 

smlouva o smlouvě budoucí kupní, která je upravena § 1785 a násl. NOZ. V dokončovací fázi 

developer uzavírá kupní smlouvy a jsou podány návrhy na vklad do katastru nemovitostí. Prodej 

povinnosti developera nekončí. Je potřeba právní podpora a vytvořit budoucí společenství 

vlastníků (§ 1194 a násl. NOZ). 

Pro developera končí jeho činnost na projektu až dnem, kdy uplynuly všechny závazky 

vůči objektu, tedy záruční lhůty, po kterou byl dodavatel povinen odstranit všechny vady. 

Doporučuje se, aby měl tým poradců se zaměřením v právní a daňové sféře, který bude dohlížet 
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na všechny právní a daňové povinnosti. Z finančního a praktického hlediska je mnohem 

výhodnější řešit vzniklé problémy od prvopočátku.  

4.2 FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ 

Financování developerského projektu je možné charakterizovat jako financování právně 

i ekonomicky přesně vymezené ekonomické jednotky. Daný úvěr je velice často zajištěn aktivy 

daného projektu. (31, s. 159) 

Součástí projektového financování developerského projektu je: 

• založení právně samostatné jednotky, která má za úkol přípravu, samotnou realizaci a 

taktéž provoz celého projektu 

• pro developerský projekt je typický vysoký poměr cizího a vlastního kapitálu – při tom 

cizí kapitál je často zhodnocen sedmdesáti až devadesáti procenty z celkového množství 

• provozovatel úvěru nemá skoro žádné možnosti vůči sponzorovi projektu 

• věřitelé se spoléhají na peněžní toky z investic, které budou poté sloužit k úhradě splátek 

úvěru a úroků 

• zastavuje se majetek projektové společnosti (ať už se týká o nemovitost, obchodní 

podíly nebo akcie či jiné) 

• součástí financování velkého projektu je tak zvané mimobalanční financování (to 

napomáhá při realizování kapitálově náročných projektů. 

• rozdělení případných rizik mezi více subjektů (sponzoři, banky, pojišťovny a jiné). (32) 

Fáze financování DP se účastní mnoho subjektů. Nejedná se pouze o developera, 

generálního dodavatele, architekty a projektanty, sponzory, právníky, financující instituce 

aj.  

Banka financující projekt 

Co se týče developerského projektu, tak banka zde působí jako poskytovatel dluhového 

financování, garant dokumentárních plateb při akvizicích či prodejích nemovitostí a jejich 

pronájmech a také jako zprostředkovatel transakčních služeb. (30) 

Banka, která financuje developerský projekt, vydává projektový úvěr a zároveň se stává 

součástí projektových výdajů. Banka požaduje vysoké zajištění v podobě záruk a garancí, 

spolupracuje s bankovním dozorem, který kontroluje celý vývoj projektu, uváděných ve 



37 

veškerých informačních a propagačních materiálech. Je v podstatě jedním z hlavních 

finančních partnerů. 

4.2.2 Financování projektu 

Pro financování DP je rozhodující, zda se jedná o rezidenční nebo nerezidenční projekt 

a také záleží na jeho velikosti. U rezidenčních projektů je více možností, jednající se především 

kombinací vlastních zdrojů, cizích zdrojů a také financemi vzniklé budoucími vlastníky 

bytových jednotek, tzv. zálohy na kupní cenu. (31, s.167) 

Součástí financování DP jsou samozřejmě vlastní zdroje samotné společnosti a také 

zdroje cizí, přičemž velice často dosahují cizí zdroje podílu šedesáti až devadesáti procent 

celkové požadované částky. 

Mezi vlastní zdroje může patřit základní kapitál, který tvoří nerozdělený zisk z minulých 

let. Banka bere ohled i na podřízené úvěry, které poskytují společníci projektové společnosti. 

Z tohoto důvodu jsou úroky a jistiny akcionářům vyplaceny až po úplném splacení bankovního 

úvěru. (20, s. 46) 

Členění finančních zdrojů 

Zdroje pro financování se rozdělují především z hledisek, ze kterých byly získány. 

Z hlediska místa se jedná se o interní a externí zdroje financování, z hlediska vlastnictví vlastní 

a cizí zdroje.  

Interní zdroje závisí na tom, zda podnik realizující projekt již existuje. Interní zdroje 

představují zisk po zdanění, který podnik získal v období minulých let a nebyl rozdělen, popř. 

nebyl vyplacen jako dividend. Dále se jedná o odpisy a přírůstky rezerv, prodej části 

dlouhodobého majetku, anebo snížení oběžných aktiv. (31, s.167) 

U nově vzniklých podniků bývá projekt financován pouze externími zdroji. Externími 

zdroji jsou: 

• „původní vklady vlastníků a jejich zvyšování,  

• dlouhodobé bankovní úvěry, 

• dluhopisy (obligace), 

• krátkodobé bankovní úvěry, které slouží pro financování části oběžných aktiv“, 

aj. (20, s. 46) 
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Vlastní zdroje 

Developer získává vlastní zdroje ze základního kapitálu, navýšení základního kapitálu, 

nerozděleného zisku a odpisů z dlouhodobého majetku, účasti a dary. Prokazuje, jakým 

způsobem investuje své vlastní zdroje do celého projektu. Pro banku je mimo jiné také důležitý 

tržní odhad pozemku, neboť zástavní práva na pozemku jsou užívány jako jeden ze 

zajišťovacích prostředků. Jestliže developer koupí pozemky bez územního rozhodnutí či 

stavebního povolení a následně je zhodnotí, obvykle investuje méně vlastních prostředků, než 

je tržní hodnota pozemků, stanovená odhadem. Je na dalším jednání developera s bankou, 

uznají-li vlastní zdroje jen jako součet pořizovacích nákladů. 

Cizí zdroje 

Mezi cizí zdroje patří všechny jiné zdroje než vlastní. Jsou to krátkodobé či dlouhodobé 

zapůjčené prostředky s dodatečnými náklady – úroky.  

Cizí zdroje jsou získávaný zejména od bankovních institucí, jako krátkodobé a 

dlouhodobé úvěry. „Samostatnou formou dlouhodobého financování je tzv. projektové 

financování, kdy jsou prostředky na financování projektů získaný investorem cíleně pouze 

v souvislosti s projektem.“ (20, s. 49) 

Projektový úvěr 

Projektový úvěr je určen na konkrétní financování projektu a je poskytován nově 

založené společnosti (tato společnost tedy v podstatě nemá žádnou minulost). Je také omezená 

možnost při domáhání se nesplacení úvěru, a to ze strany klienta. Velikost a hodnocení 

možných rizik vyplývá z budoucí schopnosti DP splácet úvěr. Nejdůležitějším podnětem o 

rozhodování je tzv. studie proveditelnosti, která v podstatě hodnotí daný projekt.  

Projektové úvěry jsou rozděleny na střednědobé stavební úvěry a na dlouhodobé 

investiční úvěry. Tyto úvěry jsou úročeny pohyblivou úrokovou mírou a jeho čerpání je spjato 

s postupem výstavby. Veškeré úroky je možné v celém průběhu výstavby projektu zahrnout do 

pořizovací ceny majetku. 

 Splácení úvěru je možné kdykoliv do doby konečné splatnosti. Obvykle často dochází 

k odkladu splátek, protože developer mnohdy neinkasuje příjmy a jsou jednorázově splaceny 

až po skončení celého projektu. Nemusí to být ovšem pravidlem. 

 Projektové financování DP je založeno na kombinaci krátkodobého stavebního úvěru, 

jenž trvá průměrně dva roky, a následném dlouhodobém úvěru – zde se často jedná o patnáct 
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až dvacet let. Jestliže developer nemá po dokončení výstavby dostatek peněžních prostředků na 

splacení úvěru i úroků, dochází k tomu, že stavební úvěr bývá nahrazen úvěrem dlouhodobým.  

 Je zapotřebí také rozlišovat, zda se jedná o koupi existující nemovitosti, v tom případě 

jde o úvěr investiční, nebo o nákup budoucí výstavby s následným pronájmem či prodejem.   

Žádost o úvěr 

Každá žádost o úvěr se posuzuje z několik hledisek. Žádný žadatel o úvěr dostává jiné 

podmínky, aby bylo jeho žádosti vyhověno.  

Nejčastější pro získání úvěru je potřeba doložit: 

• „podnikatelský záměr, 

• výpis z Obchodního rejstříku, 

• doložení výše vlastních zdrojů klienta, 

• list vlastnictví, 

• nabývací tituly k nemovitosti, 

• územní rozhodnutí, 

• ocenění nemovitosti, 

• projektová dokumentace, 

• rozpočet projektu, 

• v případě developerských projektů rezervační a předkupní smlouvy, 

• v případě investic na pronájem nájemní nebo budoucí nájemní smlouvy.“ (33) 

Dále banky požadují doložení historie profese investora, reference již uskutečněných 

projektů, množství vlastních prostředků, cash-flow, u DP výši předprodejů, vydáno alespoň 

územní rozhodnutí, zmíněný rozpočet, popř. smlouvu o dílo. 

Schvalování úvěru 

Banky mají své vlastní směrnice, podle kterých zpracovává konkrétní údaje, podle 

žádosti developera o získání úvěru. Toto rozhodování má na starosti obchodní oddělení banky, 

které se věnuje právě projektovému financování. Vše je zhodnoceno úvěrovou komisí. 

Důležitou součástí při posuzování úvěru je nejen vlastní projekt, ale také i celková 

angažovanost banky v tomto projektu. S přibývajícím objemem investic, jednající se DP 

např. v řádu desítek či sto milionů korun, je rozhodování banky obvykle dvojstupňové. To 
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znamená, že nejprve je posuzování na lokální úrovni (managementu v České republice) a pak 

následně na úroveň mateřské banky.  

Úvěrová smlouva 

Smlouva o úvěru vytyčuje mezi oběma stranami (investorem a věřitelem) jako 

obchodně-právní vztah. Jsou v ní zakotveny jednotlivá ustanovení, všeobecné obchodní 

podmínky, stanovení výše úvěrového limitu a jiné. 

 Ke stanovení úvěrového limitu – některé banky požadují výši úvěrového limitu určený 

tak, aby byl rovný celkové výši investičních nákladů. Jiné banky dovolují při financování 

celého projektu použití i záloh klientů, úvěrový limit je tedy logicky nižší. Zajisté, že tento 

způsob financování je výhodnější, bohužel s sebou ale přináší určité riziko. 

Aby bylo poskytnutí úvěru náležitě pojištěno, banka požaduje od developera celou řadu 

zajištění. Mezi tyto instrumenty patří například (30): 

• zástava nemovitosti, 

• zástava obchodních podílů, 

• zástava pohledávek z nájemních nebo kupních smluv, 

• záruka mateřské společnosti za úhradu navýšených nákladů, 

• zástava finančních nároků, 

• postoupení bankovních záruk. 

Čerpání úvěru 

Čerpání úvěru je možné pouze do výše úvěrového limitu. Každé čerpání musí být 

podloženo smluvním vztahem a je iniciováno dlužníkem a zároveň musí být podloženou 

zprávou bankovního dozoru, fakturami a také žádostí o čerpání. Celé čerpání je uskutečňováno 

tak, že dochází k převodu peněz z úvěrového účtu na běžný účet dlužníka.  

Obvykle je součástí celého čerpání i platební příkaz, jenž poukazuje prostředky 

z běžného účtu na účty jednotlivých smluvních partnerů. Celé čerpání úvěru je kontrolováno 

bankou, která průběžně vyhodnocuje kritéria správného čerpání úvěru. 

Banky poskytují projektové financování s různou splatností. Ta bývá u developerských 

projektů maximálně 5 let, u investic na pronájem i 20 let. Úrokové sazby mohou být fixní, 

anebo pohyblivé. (31, s. 167) 
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Výnosnost celé investice 

Developer posuzuje zhodnocení investiční příležitosti jako návratnost celkových 

vložených prostředků a v neposlední míře také návratnost svých vlastních prostředků. 

Celkovým ukazatelem zhodnocení je vyjádření kolik zisku dosahuje firma 

z vynaložených nákladů. Doba návratnosti je definovaná jako doba potřebná pro úhradu 

celkových investičních nákladů projektu jeho budoucími příjmy. Znamená to, že za dobu 

úhrady se vrátí zpět prostředky vložené do projektu. Čím je doba úhrady kratší, tím je projekt 

výhodnější. (20) 

 Ukazatel zhodnocení je následující – čím je vyšší výnosové procento u investičního 

projektu, tím je výhodnější efektivnost celého projektu. Dle kritéria výnosového procenta jsou 

přijatelné ty investiční projekty, jejichž výnosové procento je vyšší než minimální požadovaná 

výnosnost. 
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5. SOUBOR BYTOVÝCH DOMŮ HODONÍN 

V následující části diplomové práce je představen a popsán DP 

„Bytové domy v Hodoníně“. Je proveden popis projektu a jeho podstaty, analýza trhu, odhad 

poptávky a strategická marketingová analýza SWOT, citlivostní analýza apod.  

5.1 POPIS OBJEKTU 

Soubor „Bytové domy v Hodoníně“ je DP určený pro bydlení a pro komerční prostory. 

Skládá se ze čtyř bytových domů se třemi nadzemními podlažími bez podsklepení, které na 

sebe plynule navazují. Jedná se tedy o tzv. řadové domy. Součástí bytových domů jsou i 

garážová stání, které náleží k jednotlivým bytům a jsou součástí prodeje.   

Pohledy na Soubor Bytových domů z ulice Čajkovského a z ulice Žižlavské jsou 

umístěny v obr. č. 5 a č. 9.  

Celý objekt je založen na železobetonových pásech. Obvodové zdivo je provedeno 

z keramických tvarovek POROTHERM 40 P+D, překlady jsou osazeny typu POROTHERM 

dle potřebných rozměrů otvorů. Okna jsou klasická dřevěná, lepená z EURO profilů, vnitřní 

dveře klasické plné dřevěné s obložkovou zárubní a venkovní vstupní dveře jsou plné dřevěné 

opatřené bezpečnostním kováním. Střechy jsou navrženy jako ploché.   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 Pohled z ulice Čajkovského 

(zdroj: projektová dokumentace) 
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Obr. č. 6 Pohled z ulice Žižlavská 

(zdroj: projektová dokumentace) 



44 

Každý z bytů je navržen v určitém standardu.  V obytných místnostech, tedy 

v obývacích pokojích s kuchyňským koutem a hale, budou pokládány podlahy z PVC a bílá 

výmalba. V koupelnách a WC bude použitá dlažba standardního výběru a obklady stejné barvy, 

do výšky zárubní dveří. Koupelny budou opatřeny klasickou sanitou, tedy WC (dle dispozice 

bytu), sprchovým koutem, umyvadlem a přípojkou na pračku. Všechny byty jsou vytápěny 

eklektickým podlahovým vytápěním, které je přiváděno do bytových domů od dodavatele 

elektřiny.  

  

Obr. č. 7 Vizualizace obývacího pokoje 

(zdroj: projektová dokumentace) 

Standard bytů není pro klienty zavazující. Jsou možné tzv. klientské změny, které jsou 

možné po dobu výstavby bytových domů. Každá tato změna je zpoplatněna, a to ve výši 

15 % z částky prováděné změny. Změny jsou možné provádět až po podepsání smlouvy o 

smlouvě budoucí s klientem a jsou právně ošetřeny jako dodatky ke smlouvě. Např. pokud 

klient požaduje jiné vybavení v koupelně, původní cena za koupelnu se odečte od celkové ceny 

bytu a nově vzniklé práce se zaúčtují pomocí dodatku. K ceně za práci a vybavení se připočte 

15 % za každou vykonanou práci. 
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Obr. č. 8 Vizualizace koupelny s WC 

(zdroj: projektová dokumentace) 

Počet bytových jednotek a komerčních prostor 

Jak již bylo zmíněno, „Bytové domy v Hodoníne“ jsou určeny pro bydlení, ale také pro 

komerční využití, které není přesně specifikováno. Komerční prostory jsou dva. Přehled počtu 

bytů je uveden v následující Tab. č. 4, která je dále využita pro výpočet ceny odhadované pro 

prodej.  

Bytový dům A B C D Celkem 

1+kk 11 3 5 3 22 

2+kk 1 3 2 2 8 

3+kk - 2 2 1 5 

5+kk (atypický) - - - 1 1 

Celkem bytů 36 

Tab. č. 1 Počet bytových jednotek 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 Celkový počet bytů, dispozic a jejich výměr jsou v příloze č. 1.  
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Celkové zastavěné plochy a prostory 

Bytový dům A 

Zastavěná plocha: 420 m2 

Obestavěný prostor: 4 178 m3 

Užitná plocha: 1 000 m2 

Bytový dům B 

Zastavěná plocha: 264 m2 

Obestavěný prostor: 2 680 m3 

Užitná plocha: 615 m2 

Bytový dům C 

Zastavěná plocha: 291 m2 

Obestavěný prostor: 2 975 m3 

Užitná plocha: 669 m2 

Bytový dům D 

Zastavěná plocha: 291 m2 

Obestavěný prostor: 2 975 m3 

Užitná plocha: 669 m2 

Celkem 

Zastavěná plocha: 1 266 m2  

Obestavěný prostor: 12 808 m3 

Užitná plocha: 2 953 m2  

Tab. č. 2 Celkové zastavěné plochy a prostory 

(zdroj: vlastní zpracování)  

 Tyto informace jsou dále využity pro výpočet odhadované hodnoty objektu.  

5.2 ANALÝZA LOKALITY HODONÍN 

Jak již bylo zmíněno, mezi první kroky vývoje DP, je důležité zabývat se výběrem 

lokality. Jak vyplývá z názvu diplomové práce, je pro výstavbu vybráno město Hodonín. Tato 

podkapitola je věnována městu Hodonín, identifikaci parcely, na které bude probíhat výstavba 

a také ÚP. Následně je provedena analýza SWOT, citlivostní analýza a analýza trhu v Hodoníně 

na základě zpracované databáze pro ocenění bytů. 

Nejprve je důležité se zabývat lokalitou, kde bude objekt umístěn, tj. městem Hodonín, 

dotyčnou parcelou a také ÚP.  

5.2.1 Hodonín 

Výstavba bytových domů by měla probíhat ve městě Hodonín, které je okresním 

městem Jihomoravského kraje. Na katastrální rozloze o 6 330 ha žije dle Malého lexikonu obcí 

24 796 obyvatel, k datu 1.1. 2016. Hodonín je správní obvod obcí s rozšířenou působností a 

k datu 1.1.2016 pod něj spadá 18 obcí a měst. Město leží na řece Moravě a je hraničním 

přechodem (s městem Holíč) se Slovenskou republikou.  

 



47 

Občanská vybavenost 

V Hodoníně je několik mateřských škol a základní školy, gymnázium a střední odborné 

školy. Státní vysoké školy se v Hodoníně nenacházejí žádné. Ze soukromých vysokých škol 

zde působí Evropský polytechnický institut, s.r.o. a v městě Strážnici Veřejnoprávní vzdělávací 

institut o.p.s. V Hodoníně je také několik zdravotnických středisek, jako jsou polikliniky a 

Nemocnice T. G. Masaryka s přilehlými lázněmi. 

Nacházejí se zde i pamětihodnosti, např. Kostel sv. Vavřince, Pomník T. G. Masaryka, 

který se v Hodoníně narodil, Starý židovský hřbitov, aj. Dále zde leží i zoologická zahrada.  

Dopravní dostupnost  

Díky své poloze má velmi dobrou dopravní dostupnost. Nájezd na dálnici D2 (směr 

Brno – Bratislava) vzdálený cca 20 km. Městem vede frekventovaná vlaková trať a autobusové 

linky mezi ostatními městy a obcemi a městská hromadná doprava, zajištující ČSAD Hodonín, 

a.s.  

Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost je v Hodoníně poměrně vysoká. ČSÚ uvádí, že v okrese Hodonín je 

celková nezaměstnanost 8,65 %, čímž zaujímá podle statistiky ČSÚ 68. místo ze 77 okresů 

(hodnocení se uvádí od nejnižší hodnoty nezaměstnanosti). (34) 

 

 
Obr. č. 9 Mapa Hodonína  

(zdroj: mapy.cz) 
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5.2.2 Parcela v Hodoníně 

Pro výstavbu bytových domů je určen pozemek, který se nachází v objektu starých 

Velkých kasáren v Hodoníně, které se od roku 2009 postupně přebudovávají a rekonstruují. 

Pro DP důležitý pozemek má par. č. 3427/270. Parcela leží mezi ulicemi Čajkovského, 

Žižlavskou a Smetanovou. Doprava je přístupná ze všech zmíněných ulic.  

Inženýrské sítě (dále jen IS) jsou v přilehlé komunikaci ulice Čajkovského a budou 

rozvedeny přípojkami. Parcela má rovinatý terén a v současné době se na parcele nenachází 

žádná stavba.  

Sousední par. č. 3427/1 je ve vlastnictví města Hodonín se způsobem využití sportoviště 

a rekreační plocha.  

 Mezi pozemkem pro výstavbu a par. č. 3427/159, tedy na parcele ve vlastnictví města, 

se nenachází žádná stavba, která by neměla narušovat plánovanou výstavbu (viz obr. č. 10).   

Informace o pozemku, výřez z katastrální mapy a vložení schématu bytových domů do 

výřezu katastrální mapy nalezeme v příloze č. 2. 

  

5.2.3 Územní plán města Hodonín 

Územní plán se skládá z textové a grafické části. Textová část pro město Hodonín se 

nazývá Územní plán Hodonín. Parcela pro výstavbu „Bytové domy v Hodoníně” se nachází 

v regulativu SM – tedy plochy smíšené obytné (viz obr. č. 10)). 

Plochy smíšené obytné 

„Plochy smíšené obytné se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na 

charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není účelné členit 

územní plochy bydlení a občanského vybavení a je nezbytné vyloučit umístění staveb a zařízení. 

Snižující kvalitu prostředí v této ploše, např. pro těžbu, hutnictví, chemii, těžké strojírenství, 

asanační služby.“ (39, § 8 odst.1) 

Dále z uvedeného paragrafu vyplývá, že pro plochy smíšené obytné je přípustné využití: 

• pozemky staveb pro bydlení, 

• pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, 

• pozemky a zařízení občanského vybavení, 

• pozemky veřejných prostranství, 

• pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 
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Nepřípustné využití ploch smíšených obytných: 

• činnosti, děje a zařízení, které snižují kvalitu prostředí nebo takové vyvolávají 

dlouhodobě. 

Navržené podmínky: 

• řešit dopravní napojení i napojení na technickou infrastrukturu, 

• řešit napojení IS z ulice Čajkovského, 

• řešit výškovou zonaci – max. 3.NP. 

 

Obr. č. 10 Mapa územního plánu města Hodonín  

(zdroj:http://gis.muhodonin.cz/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=71c0c960af0b41cf9

73742321871d7d4 , vlastní úprava) 

5.2.4 Analýza trhu 

Analýza trhu, resp. analýza nabídky bytů v Hodoníně byla provedena na základě 

zpracované databáze, která je dále využita pro ocenění bytů a stanovení výše měsíčního 

nájemného, přímým porovnáním.  

Během tvoření databáze jsem zjistila, že nabídka prodeje bytů není příliš vysoká. 

V současné době se nenabízí moc velký výběr bytů. V nabídce jsou především byty ze 70. a 

80. let 20. stol., tedy byty, které nejsou v příliš dobrém technickém stavu. Pravdou ovšem je, že 

bytové domy bývají postupně revitalizovány a modernizovány.  

http://gis.muhodonin.cz/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=71c0c960af0b41cf973742321871d7d4
http://gis.muhodonin.cz/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=71c0c960af0b41cf973742321871d7d4
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Důležité je ale zmínit, že od roku 2015 se v hodonínských Kasárnách provádí bytová 

výstavba. Po konzultaci s místními developery jsem se také dozvěděla, že prodej bytů bývá 

ukončen velmi rychle, kvůli vysokému zájmu kupujících. Kvůli rychlému prodeji nových bytů, 

musely být do databáze zahrnuty i okolní města a obce, jelikož v Hodoníně není dostatečná 

nabídka pro sestavení kvalitní databáze.  

Za to komerčních prostorů je nabídka poměrně velmi vysoká. V centru města Hodonín 

se nabízí téměř dvě desítky komerčních prostorů. Jejich využití je velmi různorodé, např. 

prodejny, kanceláře, sklady. Poblíž objektu bývalých Kasáren je ovšem nabídka téměř nulová. 

Tudíž je velmi pravděpodobné, že nebudou obtíže s pronájmem prostorů, které budou 

vybudovány.  

Po uvážení všech okolností, které jsem získala při tvoření databáze a také při 

konzultacích s hodonínskými developery, které jsem oslovila kvůli nedostatečné nabídce bytů 

pro sestavení vhodné databáze, usuzuji, že prodej vybudovaných bytů a pronájem komerčních 

prostorů má velký potenciál.   

5.2.5 SWOT analýza 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 3 Studie proveditelnosti, SWOT analýza spadá do části 

SP, ve které se provádí analýza trhu, odhad poptávky a marketingové strategie.  

Je jednou z nejvyužívanějších strategických marketingových analýz. SWOT analýza je 

velmi důležité pro zhodnocení prognózy projektu.  

Soupis silných a slabých stránek (vnitřní faktory, které ovlivňují projekt) a příležitostí a 

hrozeb projektu „Bytové domy v Hodoníně“ (v podobě vnějších faktorů): 

• silné stránky 

o pozemek je ve vlastnictví investora, 

o vysoký odhad poptávky (předpoklad potenciálního zájmu o bytové 

jednotky a pronajímané komerční prostory), 

o lokalita – pozemek se nachází v postupně rekonstruovaném objektu, 

o dobrá dopravní dostupnost, 

o klidná oblast, dětské hřiště 

o předpoklad rychlé návratnosti vložených zdrojů, 

• slabé stránky 

o poměrně vysoká nezaměstnanost v okrese, 
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o slabý realitní (ekonomický) trh – byty o větší rozloze se dobře 

neprodávají, 

• příležitosti 

o nově vybudované pracovní příležitosti v Hodoníně (vznikl Call-centra), 

o stabilní příjem z pronájmu komerčních prostorů,  

o zlepšení objektu bývalých Kasáren (bude velká část nezastavěného 

pozemku, která může být časem využita i jako park) 

• hrozby  

o negativní rozhodnutí příslušných orgánů (např. neschválení projektu 

stavebním úřadem, v územním nebo stavebním řízení), 

o nedostatečný zájem – očekávaná poptávka nedosáhne plánované úrovně 

(špatný nebo nepřesný odhad poptávky), 

o překročení odhadových nákladů,  

o konkurence (v objektu bývalých Kasáren probíhá další bytový výstavba), 

o výběr nekvalitního dodavatele stavby,  

o navýšení nákladů na projekt. 

5.3 MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

Úkolem managementu je správné a efektivní fungovaní celého projektu. Důležité je 

pečlivě vybírat členy týmu, díky kterým vzniká velký podíl úspěšnosti.  

Do projektového týmu je nejlepší vybírat osoby s potřebnými znalostmi v daném oboru, 

jedná se především o tyto pozice:  

 

Obr. č. 11 Organizační struktura 

(zdroj: vlastní zpracování) 
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Některé pozice ze schématu jsou interní a některé naopak externí. Externí jsou zejména 

právník, projektanti a realitní agent, kteří jsou najati ze specializovaných firem.  

5.4 FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÉ PROJEKTU V HODONÍNĚ 

Financování předmětného DP proběhne pomocí projektového úvěru. Jak již bylo 

zmíněno, většina bank požaduje, aby byla část úvěru splacena vlastními zdroji. Standardně se 

požaduje 30 % z požadovaného úvěru.  

Výše nákladů na realizaci projektu je 47 038 000 Kč s DPH. Tato cena byla získána 

z položkového rozpočtu (viz příloha č. 3). Do uvedené ceny budeme kromě výstavby 

započítávat i IS ve výši 0,5 % a administrativní náklady (dále AN) ve výši 1 %. Náklady pro IS 

jsou ve výši pouze 0,5 %, protože napojení je možné na přilehlé ulici. Pozemek nebude 

předmětem koupě, protože je ve vlastnictví developera.  

Nutné je i počítat s nepřímými náklady, je např. náklady za služby realitních kanceláří, 

propagace (buildbordy, internetové reklamy). Pomocí zmíněných nepřímých nákladů bude 

projekt nabízen veřejnosti. Na tyto náklady je vyhrazena částka 700 000 Kč s DPH. 

Celkové náklady budou 48 443 570 Kč s DPH. Na tuto částku se bude požadovat 

developerský úvěr.  

Náklady na výstavbu, vč. IS a AN 47 744 000,00 Kč 

IS (0,5%) 235 000,00 Kč 

AN (1%) 470 000,00 Kč 

Nepřímé náklady 700 000,00 Kč 

Celkové náklady 48 444 000,00 Kč 

Vlastní zdroje 10 % 4 844 000,00 Kč 

Předprodej před výstavbou 15 % 7 267 000,00 Kč 

Prodej během výstavby 30 % 14 533 000,00 Kč 

Částka požadovaná na úvěr 36 333 000,00 Kč 

Tab. č. 3 Stanovení výše úvěru 

(zdroj: vlastní zpracování) 

Z uvedené tabulky lze přesně stanovit, jaká částka bude požadovaná na projektový úvěr. 

Na základě stanovených podmínek banky je nutno počítat s několika procenty vlastních zdrojů. 

U financování objektů bude požadováno 10 % z celkové částky, tj. 4 844 000 Kč. Dalším 

požadavkem banky je i předprodej bytů. Předpokladem je, že ještě před začátkem výstavby 

bude prodáno minimálně 15 %, tedy alespoň 5 bytů. Z toho vyplývá, že se bude od banky 



53 

požadovat úvěr ve výši 36 333 000 Kč. Během výstavby by dle předpokladů mělo být prodáno 

dalších 30 %, tedy 10 bytů. Tato částka bude využita pro splácení úvěru.  

Projektový úvěr bude poskytnut na do dobu 5 let. Na základě průzkumu u tuzemských 

bank bylo zjištěno, že se úroková míra pohybuje v rozmezí od 3 % do 5 %, proto budou 

následně provedeny dva výpočty s nejnižším a nejvyšším úrokem.   

 Pro „Bytové domy v Hodoníně“ je uvažován 4 % úrok, a to z důvodu, že developer 

nepůsobí na trhu příliš dlouho. Má již jisté zkušenosti s výstavbou, ale není jich tolik, aby 

dosáhl na nejnižší hranici poskytovaných úroku, tj. 3 %. 

 

Developerský úvěr – 5 let 

Úrok [%] Doba splácení/měsíce Úvěr [Kč] 
Měsíční splátka 

[Kč] 
Přeplatek [Kč] 

Celková cena 

[Kč] 

4 % 60 36 333 000 669 127 3 814 620 40 147 620 

Tab. č. 4  Developerský úvěr na dobu 5 let s úrokem 4 % 

(zdroj: vlastní zpracování)  

 Z tab. č. 7 vyplývá, že přeplatek na úvěr činí 3 814 620 Kč. Tento přeplatek je důležitý 

pro sestavení celkového výnosu investice, který je vypočítán v následující kapitole. 

5.5 VÝSTAVBA 

Výstavba „Bytové domy v Hodoníně“ bude probíhat na pozemku par. č. 3427/270, 

katastrální území Hodonín. Na pozemku neleží žádný stávající objekty ani zeleň a nebudou tedy 

potřeba žádné bourací práce či kácení stromů.  Celková plocha parcely je 6 542 m2. 

V rámci projektové dokumentace se řeší následující body: 

• základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz,  

o místo, pozemek, přehled výchozích údajů, 

• architektonicko – stavební řešení,  

o urbanistické řešení, architektonické řešení, dispoziční řešení, stavebně 

technické řešení, požární ochrana, denní osvětlení a oslunění, stavební 

tepelná technika,  

• statická část, 

• ZTI – vnitřní rozvody vody, vnitřní kanalizace, 

• ZTI – vnitřní plynoinstalace,  

• vzduchotechnické rozvody,  

• ústřední vytápění a MAR,  
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• vnitřní elektro – silnoproudé rozvody, uzemnění a hromosvod,  

• vnitřní elektro – slaboproudé rozvody,  

• trafostanice, 

• výtah, 

• areálový vodovod,  

• kanalizace splašková a přípojky, 

• kanalizace dešťová a přípojky,  

• plynovod a přípojky, 

• rozvod NN a přípojky,  

• slaboproudé rozvody a přípojky, 

• veřejné osvětlení,  

• komunikace, 

• sadové úpravy,  

• rozvod VN,  

• přeložka slaboproudých rozvodů 

• oplocení. 

Počet parkovacího stání 

Požadavky dopravy v klidu jsou v souladu a navrženy dle ČSN 73 6110 Projektování 

místních komunikací.  

Na základě podkladů ze zmíněné ČSN je projeden následující výpočet odstavných stání: 

• 22 bytových jednotek o jedné obytné místnosti – 11 stání,  

• 13 bytových jednotek do 100 m2 – 13 stání, 

• 1 bytová jednotka nad 100 m2 – 2 stání, 

• 95 m2 obchodní plochy – 2 stání 

O0 se tedy rovná 11 + 13 + 2 + 2 = 28. Index stupně automobilizace 1:2 ka je 1,25, 

součinitel redukce parkovacích míst kp je 1,0. 

N = O0 . Ka + Po . Ka . Kp = (13:1 + 13:2 +20:5)1,25 + (59:20 + 95:50)1,25 = 35,5 stání 

„kde N je celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (pro posuzované území), 

O0 základní́ počet odstavných stání podle článku 14.1.6 (viz tabulka 34) při stupni 

automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel (1 : 2,5), 

P0  základní́ počet parkovacích stání podle clonku 14.1.6 (viz tabulka 34),  
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ka součinitel vlivu stupně automobilizace 

 

stupeň   700 600 500 400 333 290 počet vozidel / 1.000 

obyvatel  

automobilizace 1: 1,43 1: 1,67 1: 2,0 1: 2,5 1: 3,0 1: ,5 1 vozidlo / počet 

obyvatel  

Součinitel  1,75  1,5  1,25  1,0  0,84  0,73  

 

kp  součinitel redukce počtu stání (viz tabulka 30) určený sloupcem charakteru území A, B, 

C podle tabulky 31 (vliv polohy posuzované́ stavby/území v obci) a řádkem stupně 

úrovně dostupnosti podle tabulky 32.“ (35) 

 

Komunikace bude sloužit k obsluze objektu, příjezdu k 15 garážím v bytovém domu B, 

C, D a 12 parkovacím stáním v obytné zóně. Komunikace bude ukončena slepě obratištěm. 

V bytovém době A je umístěno 10 parkovacích míst. Celkový počet parkovacích míst je 37.  

Termíny zahájení a dokončení 

• Dle předpokladu by mělo být získáno stavební povolení do 10/2018 

• Zahájení výstavby 10/2018 

• Dokončení výstavby 10/2019 

5.6 DOPAD PROJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Dopad projektu na životní prostředí je zahrnuto i u SP, ale je nutné se jím zabývat dále 

v souvislosti s předmětným projektem.  

Důležité je tedy zmínit, že realizace činností jednotlivých etap projektu může mít 

negativní (v některých případech i pozitivní) dopad na životní prostředí. Významné negativní 

vlivy na okolí se mohou nepříznivě projevit zvýšením nákladů na projekt. Nastává nutnost 

odstranit vzniklé škody, popř. sankce ze strany regulativních orgánů).  

Posouzení vybraných vlivů projektu na okolí je uvedeno níže.  

Vliv projektu na ovzduší 

V rámci výstavby bytových domů může docházet k úniku škodlivých emisí do ovzduší. 

To je způsobeno především zvýšením dopravy v oblasti výstavby, tedy dodávkou materiálů na 

stavbu a provozem stavební mechanizace. V průběhu výstavby je nutné dodržovat všechny 
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zákonné předpisy upravující tuto problematiku, zejména zák. č. 201/2012, o ochraně ovzduší, 

ve znění pozdějších předpisů.  

Negativní vliv na ovzduší bude krátkodobý – po dobu výstavby a intenzita bude záviset 

na druhu prováděných prací. 

Vliv projektu na podzemní a povrchové vody 

Ochrana podzemních a povrchových vod je upravena zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, 

ve znění pozdějších předpisů. V průběhu výstavby hrozí riziko úniku nebezpečných látek ze 

stavební mechanizace. Z toho důvodu bude neustále kontrolován stav strojů. Prostor staveniště 

bude řádně odvodněn. Splaškové vody budou svedeny dočasnou staveništní přípojkou do 

stávající kanalizace. 

Vliv projektu na vznik hluku a vibrací 

V průběhu výstavby bude nutné minimalizovat nadměrný hluk a vibrace, protože 

projekt se nachází v zástavbě bytových domů. Stavební stroje by neměly dle technických 

parametrů překročit hygienické limity hluku a vibrací. Výstavba bude probíhat v době denní 

směny, tj. mezi 7:00-18:00 hod.  

Další možné vlivy projektu na okolí 

Vzhledem k tomu, že výstavba bude zahájena v říjnu, není zde velký předpoklad vysoké 

prachové zátěže vznikající při provádění základů. Kdyby ovšem tato situace nastala, bude se 

eliminovat kropením. 

Během výstavy bude omezeno znečištění veřejné komunikace. V rámci staveniště bude 

vybudována zpevněná odvodňovací plocha pro čištění vozidel stavby. V případě znečištění 

veřejné komunikace dojde k jejímu úklidu.  

Nepředpokládá se, že by stavba měla významný negativní či pozitivní vliv na životní 

prostředí.  

5.7 ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Časový harmonogram je pro správné fungování projektu velmi důležitý. Časové 

prodlevy mohou mít za následek i snížení zisku.  
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Nejdůležitější kroky časového harmonogramu: 

1. Příprava a návrh projektu 11/2017-2/2018 

2. Marketingový průzkum 1/2018-2/2018 

3. Výběrové řízení a výběr projektanta 1/2018-2/2018 

4. Projektová dokumentace 2/2018-5/2018 

5. Stavební řízení 6/2018-8/2018 

6. Výběr dodavatele stavby 8/2018-9/2018 

7. Reklamní kampaň 6/2018-12/2020 

8. Prodej bytů 6/2018-12/2020 

9. Výstavba 10/2018–10/2019 

10. Kontrola a převzetí staveniště, dokončovací práce 11/2019 

11. Dokumentace skutečného provedení 11/2019 

12. Kolaudace 12/2019 

13. Předaní bytových jednotek uživatelům 12/2019 

Tab. č. 5 Časový harmonogram nejdůležitějších kroků developerského projektu 

(zdroj: vlastní zpracování) 

Z uvedené tab. č. 8 lze usoudit, kdy začíná a také končí DP. Výše uvedené kroky na 

sebe navazují a mohou se i překrývat. Jedná se např. o reklamní kampaň a prodej bytů. 

Reklamní kampaň bude započata od vydání stavebních povolení, tedy v 6/2018. V červnu je 

také naplánováno spustit předprodej bytových jednotek, které bude probíhat až do 12/2020. Zde 

je zahrnuta i časová rezerva pro prodej bytů.  

5.8 RIZIKA SOUBORU BYTOVÉ DOMY V HODONÍNĚ 

Rizika spojená se souborem „Bytové domy v Hodoníně“ jsou především: 

• riziko špatného odhadu stavebních nákladů, 

• riziko vznikající z negativního ohlasu okolí vznikajícího objektu,  

• riziko vzniklé během výstavby týkající se skrytých vad,  

• riziko neschopnosti dostát závazkům dodavateli stavby,  

• riziko, že dodavatel stavby nesplní své závazky, kterým se zavázal smlouvou o 

dílo,  

• riziko nedostatečných zisků z předprodeje bytů, 

• riziko změn úrokových sazeb, 

• riziko vzniku dalších obdobných projektů v okolí, kvůli kterým se sníží 

poptávka,  

• riziko zvýšení nezaměstnanosti v dané lokalitě,  
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• riziko inflace,  

• riziko špatného dodavatele stavby a selhání lidských faktorů,  

• riziko ve změně zákonů zejména v daňové oblasti,  

• riziko vzniku poškození objektu následkem vnějších vlivů,  

• riziko spojené s uzavíráním kupních smluv s uživateli a předání bytových 

jednotek.  

5.8.1  Citlivostní analýza 

Citlivostní analýza je rozebrána v kapitole Studie proveditelnosti. Jedná se o analýzu, 

která identifikuje kritické parametry výstavbového projektu, které mohou mít negativní dopad 

na celý projekt.  

Pro „Bytové domy v Hodoníně“ je důležité zabývat se především náklady na stavební 

objekt. Může vzniknout situace, kdy bude potřeba dodatečných nákladů, které mohou 

vzniknout špatně provedeným postupem stavebních prací, nebo havárií způsobenou stavebními 

stroji. Pokud náklady na výstavbu vzrostou, je velmi pravděpodobné, že zisk na tomto projektu 

nebude příliš vysoký. S tím také souvisí tržby z prodeje bytových jednotek. Na nich závisí 

výsledný zisk. Dále je důležité se zabývat náklady na energie a osobní náklady. Náklady na 

pozemek se investor nemusí zaobírat, protože pozemek je již v jeho vlastnictví. 

5.9 OCENĚNÍ A VÝPOČET NÁJEMNÉHO 

Bytové jednotky souboru „Bytové domy v Hodoníně“ jsou oceněny pomocí 

porovnávací metody. Porovnávací metoda je jedním ze způsobů ocenění, kdy se porovnávají 

vybrané nemovitosti s podobnými vlastnostmi a paramenty. Čím více se porovnávané objekty 

podobají oceňovanému objektu, tím je výsledná tržní cena přesnější.  

 Databáze nemovitostí 

Důležitou součástí této metody je databáze nemovitostí. Je to „utříděný a staticky 

zpracovaný soubor dat o nemovitostech.“ (49, s. 335) Součástí databáze by měly být i určité 

identifikační údaje o získaných datech, tedy inzerátech. Jedná se především o aktuálnost, zdroj 

a způsob zjištění dat.  

„Pokud mají být výsledky porovnání reálné, musí být dodrženy následující zásady:  

• oceňované a porovnávané nemovitosti musí být skutečně srovnatelné, měly by být 

skutečně podobné zejména co do rozsahu, kvality a užitku,  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• porovnávané ceny musí být poměrně aktuální,    

• porovnávané ceny musí vycházet z dostatečného počtu realizovaných obchodů, 

případně ze statisticky ošetřeného průměru na základě dostatečné četnosti obchodů, 

• porovnání musí probíhat ve stejných podmínkách co do účastníků obchodu, 

příslušného segmentu trhu a rozsahu oblasti, v níž nemovitost působí.“ (36, s. 79)   

Je tedy zřejmé, že porovnávané nemovitosti by si měly být co nejvíce podobné. To je 

na jednu stranu nemožné, protože každá nemovitost je svým způsobem jedinečná. Je tedy 

potřeba odlišnosti zohlednit tzv. koeficient odlišnosti.  

Koeficient odlišnosti 

Koeficient odlišnosti (neboli multiplikační koeficient) je používán pro sestavení a 

třídění dat, „který odpovídá jednomu zvolenému kritériu, jeho výše vyjadřuje vliv jedné 

vlastnosti nemovitosti na rozdíl v ceně oproti jiné obdobné nemovitosti.“ (37, s. 26) 

 U stanovení koeficientů je nutné zvážit jejich rozpětí, aby při jejich vynásobení 

nevznikla příliš vysoká nebo naopak příliš nízká hodnota. Aby byly koeficienty vhodně 

zvolené, měly by se pohybovat okolo hodnoty 1,00.  

5.9.2 Grubbsův test  

Grubbsův test slouží pro vyloučení extrémních hodnot. Testuje se nulová hypotéza, zda 

se testované extrémy výrazně neliší od ostatních hodnot. Nejprve se musí hodnoty uspořádat 

dle velikosti.  

𝑇𝑙 =  
�̅� −  𝑥𝑙

𝑠
, 𝑇𝑛 =  

𝑥𝑛 − �̅�

𝑠
 

Vzorec č. 1 Vztahy hodnoty testovaného kritéria (38, s. 365) 

„Nulovou hypotézu zamítáme, pokud Tl  Tl, resp. Tn  Tn. Pokud je některá hodnota 

vyloučena, získáme nový soubor, který má jiné rozpětí, takže je třeba provést testování 

opakovaně a postupně vyloučit všechny odlehlé hodnoty. (38, s. 374) 

 

5.10 PRODEJ A PRONÁJEM 

Pro výpočet cen bytů na prodej a pronájem je použita metoda přímého porovnání. 

Zpracovala jsem databázi inzercí z několika serverů jako je sreality.cz, dumrealit.cz. aj. 

Bohužel v Hodoníně a jeho okolí není nabídka příliš široká, a proto jsem musela oslovit i 
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hodonínské developery, kteří mi byli ochotní poskytnout jejich ceníky. Z toho důvod nejsou 

v databázi uvedeny všechny identifikační údaje, jako jsou poslední aktualizace nebo 

ID inzerátu. Dále z tohoto důvodu byla do databáze zahnuta širší lokalita než město Hodonín. 

Lokalita byla rozšířena cca do vzdálenosti 20 km. Jedná se o města, či obce, které spadají do 

okresu Hodonín. Výjimečně jsou zahrnuty i inzeráty z města Břeclav, které již není součástí 

okresu Hodonín.   

Zpracovaná databáze je v příloze č. 4 pro bytové jednotky a v příloze č. 5 pro komerční 

prostory. 

 Postup výpočtu bude podrobně popsán jen u bytů 1+kk. U dispozic 2+kk a 3+kk bude 

použit totožný postup. U bytu 5+kk se postup výpočtu mírně liší. Přesné výpočty jsou uvedeny 

v příloze 6.  

 

5.10.1 Bytové jednotky 

 Jak již bylo zmíněno (viz tab. č.4), v celém objektu se nachází celkem 36 bytů, tedy 

22 bytů o dispozici 1+kk, 8 bytů o dispozici 2+kk, 5 bytů o dispozici 3+kk a jeden byt o 

dispozici 5+kk, který je v bytovém domě D a má 2NP. Jedná se tedy o mezonet.  

 Vzhledem k počtu bytů, byl vybrán vždy byt s nejmenší a největší užitnou plochou, 

které byly následně oceněny přímým porovnání. Celkový výpis bytů je v příloze č. 1. 

Byty o dispozici 1+kk 

Pro ocenění bytů 1+kk byl vybrán byt s nejmenší užitnou plochou 36,32 m2. Byt se 

nachází v Bytovém domě A ve 3.NP. S největší užitnou plochou 58,87 m2 byl vybrán byt 

z bytového domu C v 1.NP.  

 

Užitná plocha bytu 1+kk/A/3.NP.5 

• předsíň     3,60 m2 

• koupelna + WC   4,35 m2 

• pokoj + kuchyňský kout  28,37 m2 

• balkon      6,25 m2 

• užitná plocha celkem (bez balkonu) 36,32 m2 
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Užitná plocha bytu 1+kk/C/1.NP.3 

• předsíň     10,59 m2 

• koupelka + WC   5,18 m2 

• pokoj + kuchyňský kout  43,10 m2 

• terasa      19,99 m2 

• užitná plocha celkem (bez terasy) 58,87 m2 

Před oceněním bytů byl proveden Grubbsův test, u kterého nebyla vyloučena žádná 

extrémní hodnota, viz. příloha č. 6.  

 

Pro ocenění uvedených bytů byla vytvořena databáze o 8 bytech. Jedná se o novostavby, 

které nejsou zcela srovnatelné. Proto bylo využito koeficientů odlišnosti následovně: 

K1 Koeficient úpravy dle stavu konstrukce – vzhledem k tomu, že jsou srovnávané byty 

novostavby, stejně jako oceňovaná, je roven 1,00 

K2 Koeficient úpravy na užitnou plochu – Porovnávané byty nejsou srovnatelné ve velikosti 

užitné plochy. Proto byl zvolen K2 následovně:  

 1+kk/A/3.NP.5     1+kk/C/1.NP.3 

• 46-56 m2  1,02 

• 36-46 m2  1,00 

• 26-36 m2  0,98 

• 16-26 m2  0,96 

 

• 59-69 m2  1,00 

• 49-59 m2  0,98 

• 39-49 m2  0,96 

• 29-39 m2  0,94 

• 19-29 m2  0,92 

K2 s tedy mění s rozdílem ±10 m2 od oceňovaného bytu o 0,02 

K3 Koeficient úpravy podlaží – mění se s rozdílem NP. Pokud je srovnávaný byt ve stejném 

podlaží jako oceňovaný, je K3 roven 1,00. Jestliže je ve vyšším podlaží, přidává se 0,02, 

pokud v nižším, odečítá se 0,02. 

K4 Koeficient úpravy pro parkování – v ceně oceňovaného bytu je zahrnuto i parkovací 

stání. Hodnoty jsou zvoleny: 

• parkování na přiděleném místě  1,00 

• parkování u domu   0,98 

• parkování v blízkosti  0,96 
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K5 Koeficient úpravy pro příslušenství – některé porovnávané byty jsou nabízeny oproti 

oceňovanému bez podlah, zárubní, a dveří. Ty, které jsou nabízeny v tomto stavu, je K5 

roven 0,95. Byty, které jsou nabízeny naopak s podlahami, zárubněmi a dveřmi jsou 

rovny 1,00, jako oceňovaný byt. 

K6  Koeficient úpravy polohy – v Hodoníně není dostatečně velká nabídka prodávajících se 

bytů, a proto musely být zahrnuty i byty z okolí. Vzdálenost od Hodonína do místa, kde 

se byt nachází byla měřena ze severu https://www.google.cz/maps. Byla zvolena 

následná hranice, která platí u obou oceňovaných 1+kk: 

• porovnávaný byt v Hodoníně    1,00 

• porovnávaný byt do vzdálenosti 10 km   0,95 

• porovnávaný byt do vzdálenosti 15 km   0,90 

• porovnávaný byt do vzdálenosti 20 km   0,85 

• porovnávaný byt do vzdálenosti více než 20 km   0,80 

Jak může být vidět z tabulek v příloze č. 6 porovnávané byty č. 3, 4 a 5 se nacházejí 

v Mutěnicích vzdálených 13,7 km od Hodonína. Porovnávané byty č. 6 a 7 jsou 

v Čejkovicích, které leží 17,5 km od Hodonína. Byt č. 8 je ve 21,8 km vzdáleném 

Bzenci.  

K7  Koeficient úpravy pro balkon nebo terasu – porovnávané byty, kterým náleží balkon či 

terasa jsou rovny 1,00. Pokud nemají, K7 = 0,98. 

K8  Úvaha koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší – horší) 

 

 Z výpočtů lze usoudit, že byty o dispozici 1+kk o užitné ploše od 36,32 m2 – 58,87 m2 

se budou prodávat v rozmezí od 1 150 000 Kč až 1 860 000 Kč. K ceně bytu náleží i parkovací 

stání a sklepní kóje.  

Byty o dispozici 2+kk 

Pro ocenění bytů 2+kk byl vybrán byt s nejmenší užitnou plochou 54,51 m2. Byt se 

nachází v Bytovém domě B ve 2.NP. S největší užitnou plochou 92,29 m2 byl vybrán byt 

z bytového domu B v 1.NP.  

Stanovení koeficientů a výpočet odhadované ceny obvyklé bylo provedeno stejným 

způsobem, jaký byl použit u dispozice bytů 1+kk (viz příloha č. 6). 

https://www.google.cz/maps


63 

Z výpočtů lze usoudit, že byty o dispozici 2+kk o užitné ploše od 54,51 m2 – 92,29 m2 

se budou prodávat v rozmezí od 1 900 000 Kč až 3 500 000 Kč. K ceně bytu též náleží i 

parkovací stání a sklepní kóje. 

Byty o dispozici 3+kk  

Pro ocenění bytů 3+kk byl vybrán s nejmenší užitnou plochou byt B/2.NP s 71,45 m2. 

S největší užitnou plochou 78,95 m2 byt C/2.NP. 

Stanovení koeficientů a výpočet odhadované ceny obvyklé bylo provedeno stejným 

způsobem, jaký byl použit u dispozice bytů 1+kk (viz příloha č. 6). 

 Z výpočtů lze usoudit, že byty o dispozici 3+kk o užitné ploše od 71,45 m2 – 78,95 m2 

se budou prodávat v rozmezí od 1 980 000 Kč až 2 220 000 Kč. K ceně bytu též náleží i 

parkovací stání a sklepní kóje.  

Byt o dispozici 5+kk 

V bytových domech se nachází i jeden byt o dispozici 5+kk – mezonet. Vzhledem 

k tomu, že v Hodoníně a jeho okolí je nabídka 5+kk téměř nulová, musela být zvolena náhradní 

metodika ocenění. Ocenění probíhalo pomocí sestavení databáze 11 bytů o dispozicích 4+kk, 

4+1 a 5+1. Nejsou zde zahrnuty pouze novostavby, ale i bytové domy po celkové revitalizaci 

s rekonstruovanými byty.  

Stanovení koeficientů a výpočet odhadované ceny obvyklé je provedeno obdobným 

způsobem, jaký byl použit u dispozice bytů 1+kk. Je zde změněn koeficient K4 na úpravu 

odlišnosti dispozic bytů (viz příloha č. 6). 

Z výpočtů lze usoudit, že cena bytu o dispozici 5+kk o užitné ploše 182,18 m2 se bude 

pohybovat okolo 5 330 000 Kč.  

Vzhledem k tomu, že v bytě je i schodiště, byl by být do ceny započítán i cenový podíl 

konstrukce a vybavení z oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., přílohy č. 21, tabulky č. 3. Podíl 

je roven 0,024.  

Výsledná cena bytu 5+kk (vč. započítaného schodiště) je 5 460 000 Kč.  K ceně bytu 

též náleží i parkovací stání a sklepní kóje. 

5.10.2 Nebytové prostory 

V celém objektu se nacházejí dva komerční prostory, které budou sloužit pouze 

k pronájmu. Pro výpočet nájemného byla použita také metoda přímého porovnání. 

 Jejich dispozice je: 



64 

  A/K1        

• prodejna – služby 39,89 m2 

• sklad   11,29 m2 

• předsíň WC  1,60 m2 

• WC   1,64 m2 

• celkem   54,54 m2 

A/K2 

• prodejna – služby 26,87 m2 

• WC   1,52 m2 

• předsíň WC  2,03 m2 

• sklad   10,19 m2 

• celkem   40,61 m2 

 

Pro výpočet nájemného byla sestavena samostatná databáze (viz příloha č. 5) a výpočty 

jsou k nalezení v příloze č. 7. Do databáze bylo zahrnuto 10 komerčních prostorů s různým 

využitím, protože není zcela jasné, jakým způsobem se budou pronajímané prostory využívat.  

Před stanovením nájemného byl také proveden Grubbsův test (viz příloha č. 7), který 

nevyloučil žádné extrémní hodnoty.  

Pro stanovení nájemného byly použity tyto koeficienty: 

K1 Koeficient úpravy dle stavu konstrukce – stanoven následujícím způsobem: 

• novostavba  1,00 

• po rekonstrukci  0,97 

• velmi dobrý stav  0,95 
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K2 Koeficient úpravy pro užitnou plochu – Porovnávané pronájmy mají každý jinou 

užitnou plochu, proto bylo stanoveno toto rozmezí pro učení K2:  

  A/K1       A/K2 

• 85-95 m2  1,06 

• 75-85 m2  1,04 

• 65-75 m2  1,02 

• 55-65 m2  1,00 

• 45-55 m2  0,98 

• 35-45 m2  0,96 

• 25-35 m2  0,94 

• 82-92 m2  1,08 

• 72-82 m2  1,06 

• 62-72 m2  1,04 

• 51-61 m2  1,02 

• 41-51 m2  1,00 

• 31-41 m2  0,98 

• 21-31 m2  0,96 

 

K3 Koeficient úpravy podlaží – stanoven stejným způsobem jako u oceňování bytových 

jednotek 

K4 Koeficient úpravy pro parkování – v ceně oceňovaného bytu je zahrnuto i parkovací 

stání. Hodnoty jsou zvoleny stejně obdobně jako u bytových jednotek: 

• parkování na přiděleném místě  1,00 

• parkování u domu   0,98 

• parkování v blízkosti  0,96 

K5 Koeficient úpravy pro příslušenství – některé porovnávané komerční prostory se 

nabízejí buď se skladem, nebo bez něj, s WC, které přísluší jen pronajímanému prostory, 

nebo WC, které je společné pro více pronajímatelů. V některých případech byla 

zahrnuta i kuchyňka. Stanovení K5 je: 

• sklad, samostatné WC   1,00 

• sklad, samostatné WC, kuchyňka 1,02 

• bez skladu, WC společné  0,98 

K6 Koeficient úpravy polohy – s pronajímanými prostory je to velmi podobné, jako s prodej 

bytů. Proto také zde byly zahrnuty i prostory, které se nepronajímají pouze v Hodoníně, 

ale i v jeho okolí. Vzdálenost od Hodonína do místa, kde se byt nachází byla měřena ze 

severu https://www.google.cz/maps. Byla zvolena obdobná hranice jako u bytů: 

• porovnávaný byt v Hodoníně   1,00 

• porovnávaný byt do vzdálenosti 10 km  0,95 

• porovnávaný byt do vzdálenosti 15 km  0,90 

https://www.google.cz/maps
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• porovnávaný byt do vzdálenosti 20 km  0,85 

• porovnávaný byt do vzdálenosti více než 20 km 0,80 

Z přílohy č. 7 vyplývá, že porovnávané komerční prostory č. 7 a 8 se nenacházejí 

v Hodoníně, ale v Kyjově a ve Strážnici. Kyjov je vzdálen 19,9 km, spadá tedy ještě do 

kategorie 0,85 a Strážnice je vzdálená 18,7 km, tedy stejná hodnota K6 

K7  Úvaha koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší – horší) 

 

 Na základě výpočtů, tedy stanovení měsíčního pronájmu je zřejmé, že se komerční 

prostor A/K1 bude pronajímat za 10 000 Kč/měsíc a A/K2 za 7 900 Kč/měsíc. Pro každý 

komerční prostor je vyhrazené jedno parkovací stání, které je také předmětem pronájmu.  

5.11 VÝNOS 

V podkapitole jsou zhodnoceny celkové výnosy z uskutečnění projektu. Pro výpočet 

celkové sumy z projede bytových jednotek budou zpracovány následující tabulky: 

Prodej bytů 1+kk  

označení 
užitná plocha (bez teras) 

[m2] 

průměrná JC 

[Kč] 

cena bytu 

(užitková plocha * 

průměrná JC) 

1+kk/B/1.NP.1 51,37 

31 672 

1 627 000,00 Kč 

1+kk/C/1.NP.1 56,27 1 782 000,00 Kč 

1+kk/C/1.NP.2 53,97 1 709 000,00 Kč 

1+kk/C/1.NP.3* 58,87 1 862 000,00 Kč 

1+kk/D/1.NP.1 56,27 1 782 000,00 Kč 

1+kk/A/2.NP.1 43,98 1 393 000,00 Kč 

1+kk/A/2.NP.2 44,42 1 407 000,00 Kč 

1+kk/A/2.NP.3 43,98 1 393 000,00 Kč 

1+kk/A/2.NP.4 43,83 1 388 000,00 Kč 

1+kk/A/2.NP.5 50,16 1 589 000,00 Kč 

1+kk/B/2.NP.1 43,47 1 377 000,00 Kč 

1+kk/C/2.NP.1 53,98 1 710 000,00 Kč 

1+kk/D/2.NP.1 53,97 1 709 000,00 Kč 

1+kk/A/3.NP.1 46,48 1 472 000,00 Kč 

1+kk/A/3.NP.2 36,90 1 169 000,00 Kč 

1+kk/A/3.NP.3 36,91 1 169 000,00 Kč 

1+kk/A/3.NP.4 36,91 1 169 000,00 Kč 

1+kk/A/3.NP.5* 36,32 1 152 000,00 Kč 
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1+kk/A/3.NP.6 37,94 1 202 000,00 Kč 

1+kk/B/3.NP.1 36,48 1 155 000,00 Kč 

1+kk/C/3.NP.1 39,98 1 266 000,00 Kč 

1+kk/D/3.NP.1 39,97 1 266 000,00 Kč 

Počet bytů 22 Cena bytů celkem 31 748 000,00 Kč 

Tab. č. 6 Prodej bytu 1+kk 

(zdroj: vlastní zpracování) 

Prodej bytů 2+kk 

označení 
užitná plocha (bez teras) 

[m2] 

průměrná JC 

[Kč] 

cena bytu 

(užitková plocha * 

průměrná JC) 

2+kk/B/1.NP.1* 92,29 

36 508 

3 493 000,00 Kč 

2+kk/A/2.NP.1 73,55 2 685 000,00 Kč 

2+kk/B/2.NP.1* 54,51 1 917 000,00 Kč 

2+kk/C/2.NP.1 62,01 2 264 000,00 Kč 

2+kk/D/2.NP.1 62,00 2 263 000,00 Kč 

2+kk/B/3.NP.1 54,55 1 992 000,00 Kč 

2+kk/C/3.NP.1 57,05 2 083 000,00 Kč 

2+kk/D/3.NP.1 57,05 2 083 000,00 Kč 

Počet bytů 8 Cena bytů celkem 18 780 000,00 Kč 

Tab. č. 7 Prodej bytů 2+kk 

Prodej bytů 3+kk 

označení 
užitná plocha (bez teras) 

[m2] 

průměrná JC 

[Kč] 

cena bytu 

(užitková plocha * 

průměrná JC) 

3+kk/B/2.NP.1* 71,54 

27 879 

1 976 000,00 Kč 

3+kk/C/2.NP.1* 78,95 2 219 000,00 Kč 

3+kk/B/3.NP.1 71,46 1 992 000,00 Kč 

3+kk/C/3.NP.1 73,95 2 062 000,00 Kč 

3+kk/D/3.NP.1 73,96 2 062 000,00 Kč 

Počet bytů 5 Cena bytů celkem 10 311 000,00 Kč 

Tab. č. 8 Prodej bytů 3+kk 
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Prodej bytů 5+kk 

označení 
užitná plocha (bez teras) 

[m2] 

průměrná JC 

[Kč] 

cena bytu 

(užitková plocha * 

průměrná JC) 

5+kk/D/1-2.NP* 182,18 29 278 5 054 000 Kč 

Počet bytů 1 Cena bytů celkem 5 054 000 Kč 

Tab. č. 9 Prodej bytu 5+kk 

*cena bytu byla stanovena přímým porovnáním 

 

1+kk 31 748 000,00 Kč 

2+kk 18 780 000,00 Kč 

3+kk 10 311 000,00 Kč 

5+kk 5 054 000 Kč 

Cena z prodeje celkem 65 893 000,00 Kč 

Tab. č. 10 Cena celkem z prodeje bytů 

 

Výše nákladů 48 444 000,00 Kč 

Náklady spojené s úvěrem (úrok) 3 814 620,00 Kč 

Cena z prodeje 65 782 000,00 Kč 

Zisk  13 523 380,00 Kč 

Tab. č. 11 Souhrnná tabulka pro výši zisku 

(zdroj: vlastní zpracování) 

Na základě Tab. č. 16 lze vidět, že celkové náklady na výstavbu jsou 48 444 000 Kč, 

úrok z úvěru činí 3 814 620 Kč. Cena získaná z prodeje bytových jednotek činí 65 782 000 Kč. 

Čistý zisk tedy na projektu „Bytové domy v Hodoníně“ je 13 523 380 Kč s DPD. Dále se k této 

částce bude připočítávat i měsíční nájmy z pronájmu komerčních prostor, které budou měsíčně 

celkem 17 900 Kč.  
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ZÁVĚR 

Pro diplomovou práci je využit již realizovaný projekt společnosti UNISTAV 

CONSTRUCTION, a.s., který je přenesen pro účely diplomové práce na vybranou parcelu 

v okresním městě Hodonín v Jihomoravském kraji.  

 Cílem diplomové práce je vypracovat návrh realizačního řešení developerského 

projektu v Hodoníně, analyzovat jeho rizika a vytvořit studii proveditelnosti (feasibility study). 

V rámci práce jsou zpracovány fáze developerských projektů a také jejich možná rizika. Studie 

proveditelnosti je popsána po teoretické stránce a také je z části aplikována na výstavbu 

„Bytových domů v Hodoníně“. Jedním ze zpracovaných bodů studie proveditelnosti je i analýza 

lokality města Hodonín. Pro tuto analýzu byla sestavena databáze bytových jednotek a 

komerčních prostorů s obdobnými parametry, které mají bytové jednotky a komerční prostory 

v předmětných bytových domech. Tato analýza je využita i pro ocenění jednotek, které jsou 

předmětem koupě a komerčních prostorů, které jsou určeny k pronájmu. Tyto výsledná data 

jsou dále využita pro zjištění celkového výnosu projektu. Dále je vytvořena i citlivostní analýza, 

která vyhodnocuje potenciální rizika, se kterými by se mohl developerský projekt setkat. Jedná 

se především o hrozby související se špatným stanovení nákladů na výstavbu, nebo prodejem 

bytových jednotek. Pokud prodej nebude probíhat ve stanovené lhůtě, mohl by se snížit výnos 

celé investice.  

Při vypracování diplomové práce jsem zjistila, že v současné době není v Hodoníně 

příliš vysoká nabídka vhodných bytů pro ocenění bytových jednotek, a proto jsem musela do 

databáze zahrnout i okolní města a obce. Komerčních prostorů je v Hodoníně nabídka poměrně 

vysoká, ale pouze v centru města. V blízkosti kasáren, tedy místa, kde se nachází parcela, 

mnoho komerčních prostorů v nabídce není. Z tohoto důvodu také usuzuji, že vybudované 

komerčních prostory určené k pronájmu mají jistý potenciál.  

Pro objektivní stanovení všech finančních nákladů projektu, jsem prováděla průzkum 

podmínek některých tuzemských bank, které mi sdělily, že úrok z úvěru pro developery se 

pohybuje v rozmezí 3 až 5 % p.a. Mezi další hodnotící aspekty patří i působení žádajícího 

developera o úvěr na trhu. Developer, který hodlá projekt uskutečnit již jisté zkušenosti 

s výstavbou projektů má, ale není na trhu příliš dlouho. Z tohoto důvodu, byl úrok z úvěru 

stanoven na 4 % p.a. Další podmínkou bank je financování z vlastních zdrojů ve výši 10 %. Po 

započtení všech nákladů, které jsou ve výši 48 444 000 Kč s DPH, činí 10 % vlastních zdrojů 

4 844 000 Kč. Náklady spojené s úrokem z úvěru činí 3 814 620Kč.  
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Po výpočtu ocenění bytových jednotek je celkový výnos z prodeje bytů 65 782 000 Kč 

s DPH. Pronájem byl stanoven taktéž přímým porovnáním a za pronájem obou komerčních 

prostorů se měsíčně získá 17 900 Kč.  Tato částka je stabilním příjmem pro investora. Celkový 

čistý zisk z investice činí 13 523 380 Kč.  

V současné době je pozemek stále nevyužívaný a i přesto, že došlo ke změně jeho 

využití, není zcela jasné, zda na pozemku vznikne dle záměru současného majitele výrobní hala 

nebo bytové domy, které by v zástavbě měly lepší využití.  
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 Výpis bytů a komerčních prostor (zdroj: vlastní zpracování) 

1NP 

OBJEKT A 

DRUH ČÍSLO NÁZEV PLOCHA PODLAHA 

komerční 

1.09 prodejna – služby 39,89 m2 keramická dlažba 

1.10 sklad 11,29 m2 keramická dlažba 

1.11 předsíň WC 1,60 m2 keramická dlažba 

1.12 WC 1,64 m2 keramická dlažba 

celkem 54,42 m2  
      

komerční 

1.04 prodejna – služby 26,87 m2 keramická dlažba 

1.05 WC 1,52 m2 keramická dlažba 

1.06 předsíň WC 2,03 m2 keramická dlažba 

1.07 sklad 10,19 m2 keramická dlažba 

celkem 40,61 m2  
      

OBJEKT B 

2+kk/B/1.NP.1 

1.18 předsíň 10,03 m2 keramická dlažba 

1.18a chodba 5,40 m2 keramická dlažba 

1.19 WC 2,05 m2 keramická dlažba 

1.20 koupelna 4,21 m2 keramická dlažba 

1.17 pokoj + kuchyňský kout 32,50 m2 dřevěná laminovaná 

1.16 ložnice 15,67 m2 dřevěná laminovaná 

1.16a  22,43 m2 dřevěná laminovaná 

1.17a terasa 39,58 m2 betonová dlažba 

celkem (bez terasy) 92,29 m2  
      

1+kk/B/1.NP.1 

1.29 předsíň 10,59 m2 keramická dlažba 

1.31 koupelna + WC 5,18 m2 keramická dlažba 

1.28 pokoj + kuchyňský kout 35,60 m2 dřevěná laminovaná 

1.28a terasa 19,99 m2 betonová dlažba 

celkem (bez terasy) 51,37 m2  
      

OBJEKT C 

1+kk/C/1.NP.1 

1.36 předsíň 8,06 m2 keramická dlažba 

1.35 koupelna + WC 5,13 m2 keramická dlažba 

1.33 pokoj + kuchyňský kout 43,08 m2 dřevěná laminovaná 

1.33a terasa 18,19 m2 betonová dlažba 

celkem (bez terasy) 56,27 m2  
      

1+kk/C/1.NP.2 

1.38 předsíň 6,85 m2 keramická dlažba 

1.39 koupelna + WC 4,95 m2 keramická dlažba 

1.37 pokoj + kuchyňský kout 42,17 m2 dřevěná laminovaná 

1.37a terasa 21,00 m2 betonová dlažba 

celkem (bez terasy) 53,97 m2  
      

1+kk/C/1.NP.3 

1.48 předsíň 10,59 m2 keramická dlažba 

1.50 koupelna + WC 5,18 m2 keramická dlažba 

1.47 pokoj + kuchyňský kout 43,10 m2 dřevěná laminovaná 

1.47a terasa 19,99 m2 betonová dlažba 

celkem (bez terasy) 58,87 m2  

   

 
   

OBJEKT D 

1+kk/D/1.NP.1 
1.55 předsíň 8,06 m2 keramická dlažba 

1.54 koupelna + WC 5,13 m2 keramická dlažba 
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1.52 pokoj + kuchyňský kout 43,08 m2 dřevěná laminovaná 

1.52a terasa 18,19 m2 betonová dlažba 

celkem (bez terasy) 56,27 m2  
      

1NP 1.58 předsíň 13,60 m2 keramická dlažba 

5+kk/D/1-2.NP 

1.59 koupelna + WC 6,04 m2 keramická dlažba 

1.57 pokoj 18,46 m2 dřevěná laminovaná 

1.66 pokoj + kuchyňský kout 61,65 m2 dřevěná laminovaná 

1.66a terasa 41,39 m2 betonová dlažba 

1.67 schodiště 4,97 m2 dřevo – masiv 

1.67a chodba 1,67 m2 keramická dlažba 

1.69 domácí práce 5,85 m2 keramická dlažba 

2NP 2.90 pokoj 18,24 m2 dřevěná laminovaná 

 

2.89 pokoj 12,94 m2 dřevěná laminovaná 

2.91 balkon 8,20 m2 mrazuvzdorná ker. dl. 

2.84 chodba 5,21 m2 keramická dlažba 

2.88 koupelna + WC 4,00 m2 keramická dlažba 

2.87 koupelna + WC 5,85 m2 keramická dlažba 

2.85 pokoj 23,70 m2 dřevěná laminovaná 

2.86 balkon 10,50 m2 mrazuvzdorná ker. dl. 

celkem (bez teras) 182,18 m2  
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2NP 

OBJEKT A 

DRUH ČÍSLO NÁZEV PLOCHA PODLAHA 

2+kk/A/2.NP.1 

2.04 předsíň 7,90 m2 keramická dlažba 

2.04a ložnice 17,13 m2 dřevěná laminovaná 

2.05 koupelna + WC 3,68 m2 keramická dlažba 

2.06 pokoj + kuchyňský kout 44,84 m2 keramická dlažba 

2.92 terasa 35,53 m2 mrazuvzdorná ker. dl. 

celkem (bez terasy) 73,55 m2  
      

1+kk/A/2.NP.1 

2.07 předsíň 4,83 m2 keramická dlažba 

2.08 koupelna + WC 6,58 m2 keramická dlažba 

2.09 pokoj + kuchyňský kout 32,57 m2 dřevěná laminovaná 

celkem (bez terasy) 43,98 m2  
      

1+kk/A/2.NP.2 

2.10 předsíň 3,60 m2 keramická dlažba 

2.11 koupelna + WC 4,94 m2 keramická dlažba 

2.12 pokoj + kuchyňský kout 35,88 m2 dřevěná laminovaná 

celkem (bez terasy) 44,42 m2  
      

1+kk/A/2.NP.3 

2.13 předsíň 4,83 m2 keramická dlažba 

2.14 koupelna + WC 6,58 m2 keramická dlažba 

2.15 pokoj + kuchyňský kout 32,57 m2 dřevěná laminovaná 

celkem (bez terasy) 43,98 m2  
      

1+kk/A/2.NP.4 

2.16 předsíň 3,60 m2 keramická dlažba 

2.17 koupelna + WC 4,35 m2 keramická dlažba 

2.18 pokoj + kuchyňský kout 35,88 m2 dřevěná laminovaná 

celkem (bez terasy) 43,83 m2  

 

1+kk/A/2.NP.5 

2.19 předsíň 9,30 m2 keramická dlažba 

2.20 koupelna + WC 3,78 m2 keramická dlažba 

2.21 úklid 1,62 m2 keramická dlažba 

2.22 pokoj + kuchyňský kout 35,46 m2 dřevěná laminovaná 

celkem (bez terasy) 50,16 m2  

 

OBJEKT B 

2+kk/B/2.NP.1 

2.28 předsíň 8,00 m2 keramická dlažba 

2.29 pokoj 15,87 m2 dřevěná laminovaná 

2.30 balkon 10,20 m2 mrazuvzdorná ker. dl. 

2.31 koupelna + WC 5,17 m2 keramická dlažba 

2.33 pokoj + kuchyňský kout 25,47 m2 dřevěná laminovaná 

2.34 balkon 9,88 m2 mrazuvzdorná ker. dl. 

celkem (bez terasy) 54,51 m2  
      

1+kk/B/2.NP.1 

2.35 předsíň 6,80 m2 keramická dlažba 

2.36 koupelna + WC 5,00 m2 keramická dlažba 

2.37 pokoj + kuchyňský kout 31,67 m2 dřevěná laminovaná 

2.37a balkon 6,72 m2 mrazuvzdorná ker. dl. 

celkem (bez terasy) 43,47 m2  
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3+kk/B/2.NP.1 

2.38 předsíň 12,22 m2 keramická dlažba 

2.39 pokoj + kuchyňský kout 22,87 m2 dřevěná laminovaná 

2.40 balkon 9,90 m2 mrazuvzdorná ker. dl. 

2.41 koupelna 3,83 m2 keramická dlažba 

2.42 WC 2,02 m2 keramická dlažba 

2.43 pokoj 12,14 m2 dřevěná laminovaná 

2.44 pokoj 18,37 m2 dřevěná laminovaná 

2.45 balkon 7,90 m2 mrazuvzdorná ker. dl. 

celkem (bez terasy) 71,45 m2  
      

OBJEKT C 

2+kk/C/2.NP.1 

2.51 předsíň 7,99 m2 keramická dlažba 

2.52 pokoj 15,87 m2 dřevěná laminovaná 

2.53 balkon 10,10 m2 mrazuvzdorná ker. dl. 

2.54 koupelna + WC 5,18 m2 keramická dlažba 

2.56 pokoj + kuchyňský kout 32,97 m2 dřevěná laminovaná 

2.57 balkon 10,50 m2 mrazuvzdorná ker. dl. 

celkem (bez terasy) 62,01 m2  
      

1+kk/C/2.NP.1 

2.58 předsíň 6,80 m2 keramická dlažba 

2.59 koupelna + WC 5,00 m2 keramická dlažba 

2.60 pokoj + kuchyňský kout 42,18 m2 dřevěná laminovaná 

2.60a balkon 6,72 m2 mrazuvzdorná ker. dl. 

celkem (bez terasy) 53,98 m2  
      

3+kk/C/2.NP.1 

2.61 předsíň 12,22 m2 keramická dlažba 

2.62 pokoj + kuchyňský kout 30,37 m2 dřevěná laminovaná 

2.63 balkon 10,50 m2 mrazuvzdorná ker. dl. 

2.64 koupelna 3,83 m2 keramická dlažba 

2.65 WC 2,02 m2 keramická dlažba 

2.66 pokoj 12,14 m2 dřevěná laminovaná 

2.67 pokoj 18,37 m2 dřevěná laminovaná 

2.68 balkon 7,80 m2 mrazuvzdorná ker. dl. 

celkem (bez terasy) 78,95 m2  

      

OBJEKT D 

2+kk/D/2.NP.1 

2.74 předsíň 7,99 m2 keramická dlažba 

2.75 pokoj 15,87 m2 dřevěná laminovaná 

2.76 balkon 10,20 m2 mrazuvzdorná ker. dl. 

2.77 koupelna + WC 5,17 m2 keramická dlažba 

2.79 pokoj + kuchyňský kout 32,97 m2 dřevěná laminovaná 

2.80 balkon 9,90 m2 mrazuvzdorná ker. dl. 

celkem (bez terasy) 62,00 m2  
      

1+kk/D/2.NP.1 

2.81 předsíň 6,80 m2 keramická dlažba 

2.82 koupelna + WC 5,00 m2 keramická dlažba 

2.83 pokoj + kuchyňský kout 42,17 m2 dřevěná laminovaná 

2.83a balkon 6,72 m2 mrazuvzdorná ker. dl. 

celkem (bez terasy) 53,97 m2  
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3NP 

OBJEKT A 

DRUH ČÍSLO NÁZEV PLOCHA PODLAHA 

1+kk/A/3.NP.1 

3.02 předsíň 7,75 m2 keramická dlažba 

3.03 koupelna + WC 3,68 m2 keramická dlažba 

3.04 pokoj + kuchyňský kout 35,05 m2 dřevěná laminovaná 

3.05 balkon 8,45 m2 mrazuvzdorná ker. dl. 

3.02a terasa 21,50 m2 mrazuvzdorná ker. dl. 

celkem (bez terasy) 46,48 m2  
      

1+kk/A/3.NP.2 

3.06 předsíň 3,59 m2 keramická dlažba 

3.07 koupelna + WC 4,94 m2 keramická dlažba 

3.08 pokoj + kuchyňský kout 28,37 m2 dřevěná laminovaná 

3.09 balkon 7,50 m2 mrazuvzdorná ker. dl. 

celkem (bez terasy) 36,90 m2  
      

1+kk/A/3.NP.3 

3.10 předsíň 3,60 m2 keramická dlažba 

3.11 koupelna + WC 4,94 m2 keramická dlažba 

3.12 pokoj + kuchyňský kout 28,37 m2 dřevěná laminovaná 

3.13 balkon 6,25 m2 mrazuvzdorná ker. dl. 

celkem (bez terasy) 36,91 m2  
      

1+kk/A/3.NP.4 

3.14 předsíň 3,60 m2 keramická dlažba 

3.15 koupelna + WC 4,94 m2 keramická dlažba 

3.16 pokoj + kuchyňský kout 28,37 m2 dřevěná laminovaná 

3.17 balkon 7,50 m2 mrazuvzdorná ker. dl. 

celkem (bez terasy) 36,91 m2  
      

1+kk/A/3.NP.5 

3.18 předsíň 3,60 m2 keramická dlažba 

3.19 koupelna + WC 4,35 m2 keramická dlažba 

3.20 pokoj + kuchyňský kout 28,37 m2 dřevěná laminovaná 

3.21 balkon 6,25 m2 mrazuvzdorná ker. dl. 

celkem (bez terasy) 36,32 m2  
      

1+kk/A/3.NP.6 

3.22 předsíň 3,60 m2 keramická dlažba 

3.23 koupelna + WC 4,35 m2 keramická dlažba 

3.23a úklid. Komora 1,62 m2 keramická dlažba 

3.24 pokoj + kuchyňský kout 28,37 m2 dřevěná laminovaná 

3.24a balkon 6,25 m2 mrazuvzdorná ker. dl. 

celkem (bez terasy) 37,94 m2  
      

OBJEKT B 

2+kk/B/3.NP.1 

3.25 předsíň 7,84 m2 keramická dlažba 

3.26 pokoj 15,87 m2 dřevěná laminovaná 

3.27 koupelna 5,28 m2 keramická dlažba 

3.29 pokoj + kuchyňský kout 25,56 m2 keramická dlažba 

3.30 balkon 7,65 m2 mrazuvzdorná ker. dl. 

celkem (bez terasy) 54,55 m2  
      

1+kk/B/3.NP.1 

3.35 předsíň 6,80 m2 keramická dlažba 

3.36 koupelna + WC 5,00 m2 keramická dlažba 

3.37 pokoj + kuchyňský kout 24,68 m2 dřevěná laminovaná 

3.38 balkon 5,60 m2 mrazuvzdorná ker. dl. 

celkem (bez terasy) 36,48 m2  

      

3+kk/B/3.NP.1 

3.39 předsíň 12,22 m2 keramická dlažba 

3.40 pokoj 18,37 m2 dřevěná laminovaná 

3.41 pokoj 12,14 m2 dřevěná laminovaná 

3.42 koupelna 3,83 m2 keramická dlažba 

3.43 WC 2,03 m2 keramická dlažba 

3.44 pokoj + kuchyňský kout 22,87 m2 dřevěná laminovaná 

3.45 balkon 7,50 m2 mrazuvzdorná ker. dl. 
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celkem (bez terasy) 71,46 m2  
      

OBJEKT C 

2+kk/C/3.NP.1 

3.46 předsíň 7,84 m2 keramická dlažba 

3.47 pokoj 15,87 m2 dřevěná laminovaná 

3.48 koupelna 5,28 m2 keramická dlažba 

3.50 pokoj + kuchyňský kout 28,06 m2 keramická dlažba 

3.51 balkon 5,25 m2 mrazuvzdorná ker. dl. 

celkem (bez terasy) 57,05 m2  
      

1+kk/C/3.NP.1 

3.56 předsíň 6,80 m2 keramická dlažba 

3.57 koupelna + WC 5,00 m2 keramická dlažba 

3.58 pokoj + kuchyňský kout 28,18 m2 dřevěná laminovaná 

3.59 balkon 12,25 m2 mrazuvzdorná ker. dl. 

celkem (bez terasy) 39,98 m2  
      

3+kk/C/3.NP.1 

3.60 předsíň 12,22 m2 keramická dlažba 

3.61 pokoj 18,37 m2 dřevěná laminovaná 

3.62 pokoj 12,14 m2 dřevěná laminovaná 

3.63 koupelna 3,83 m2 keramická dlažba 

3.64 WC 2,02 m2 keramická dlažba 

3.65 pokoj + kuchyňský kout 25,37 m2 dřevěná laminovaná 

3.66 balkon 5,25 m2 mrazuvzdorná ker. dl. 

celkem (bez terasy) 73,95 m2  
      

OBJEKT D 

2+kk/D/3.NP.1 

3.67 předsíň 7,84 m2 keramická dlažba 

3.68 pokoj 15,87 m2 dřevěná laminovaná 

3.69 koupelna 5,28 m2 keramická dlažba 

3.71 pokoj + kuchyňský kout 28,06 m2 keramická dlažba 

3.72 balkon 4,95 m2 mrazuvzdorná ker. dl. 

celkem (bez terasy) 57,05 m2  
      

1+kk/D/3.NP.1 

3.77 předsíň 6,80 m2 keramická dlažba 

3.78 koupelna + WC 5,00 m2 keramická dlažba 

3.79 pokoj + kuchyňský kout 28,17 m2 dřevěná laminovaná 

3.80 balkon 12,25 m2 
mrazuvzdorná ker. 

Dl. 

celkem (bez terasy) 39,97 m2  

      

3+kk/D/3.NP.1 

3.81 předsíň 12,22 m2 keramická dlažba 

3.82 pokoj 18,37 m2 dřevěná laminovaná 

3.83 pokoj 12,14 m2 dřevěná laminovaná 

3.84 koupelna 3,83 m2 keramická dlažba 

3.85 WC 2,02 m2 keramická dlažba 

3.86 pokoj + kuchyňský kout 25,38 m2 dřevěná laminovaná 

3.87 balkon 5,25 m2 
mrazuvzdorná ker. 

Dl. 

celkem (bez terasy) 73,96 m2  

Příloha č. 2 Informace o pozemku par. č. 3427/270, výřez z katastrální mapy s vyznačením 

parcely č. 3427/270 a výřez katastrální mapy s vyznačením parcely č. 3427/270 s vloženým 

schématem bytových domů (zdroj: www.cuzk.cz, vlastní úprava) 

 

http://www.cuzk.cz/
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Příloha č. 3 Stanovení nákladů pro Soubor bytových domů Hodonín (zdroj: projektová 

dokumentace, vlastní úprava) 
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Příloha č. 4 Databáze bytů pro ocenění porovnávacím způsobem (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Č. POPIS CENA 

1 

Prodej bytu 1+kk 33 m2, Čajkovského, Hodonín 

Prodej bytu 1+kk na ulici Čajkovského v Hodoníně (novostavba), 4.NP. 

Obývací pokoj s kuchyňským koutem 24,59 m2, hala 4,32 m2 a 

koupelna s WC 3,77 m2. Součástí bytu je lodžie o výměře 3,14 m2. Dále 

k bytu náleží sklep. 

 

 
Užitná plocha: 33,25 m2 

Zdroj: http://cityviewhodonin.wixsite.com/cityview/cenk 

 

978.100Kč  

2 

Prodej bytu 1+kk 30 m2, Čajkovského, Hodonín 

Prodej bytu 1+kk na ulici Čajkovského v Hodoníně (novostavba), 4.NP. 

Obývací pokoj s kuchyňským koutem 19,17 m2, hala 7,05 m2 a 

koupelna s WC 3,97 m2. Součástí bytu je lodžie o výměře 6,70 m2. Dále 

k bytu náleží sklep. 

 

 

 
 

Užitná plocha: 30,20 m2 

Zdroj: http://cityviewhodonin.wixsite.com/cityview/cenk 

 

962.620Kč 

http://cityviewhodonin.wixsite.com/cityview/cenk
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Č. POPIS CENA 

3 

Prodej bytu 1+kk 40 m², Na Ovčírnách, Mutěnice 

Ke koupi byt o velikosti 1+kk s balkonem umístěný ve 2.NP novostavby 

bytového domu v blízkosti centra obce Mutěnice. Podlahová plocha 

bytu je 40,40 m². Dispozice bytu: obývací pokoj s kuchyňským koutem 

o výměře 29 m², koupelna o výměře 3,85 m², WC o výměře 1,69 m², 

předsíň o výměře 5,86 m², balkon o výměře 3,52 m². Byt je nabízen bez 

kuchyňské linky, podlah, zárubní a dveří.  

 

 
 

Užitná plocha: 40,40 m2 

Datum aktualizace: 6.5.2017 

ID zakázky: 597474 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+kk/mutenice-

mutenice-na-ovcirnach/401326428#img=0&fullscreen=false 

1.180.015Kč 

4 

Prodej bytu 1+kk 44 m², Na Ovčírnách, Mutěnice 

Ke koupi byt o velikosti 1+kk s balkonem umístěný ve třetím patře 

novostavby bytového domu v blízkosti centra obce Mutěnice. 

Podlahová plocha bytu je 43,58 m². Dispozice bytu: obývací pokoj s 

kuchyňským koutem o výměře 32,18 m², koupelna o výměře 3,85 m², 

WC o výměře 1,69 m², předsíň o výměře 5,86 m², balkon o výměře 3,52 

m². Byt je nabízen bez kuchyňské linky, podlah, zárubní a dveří.  

 

 
Užitná plocha: 43,58 m2 

Datum aktualizace: 10.5.2017 

ID zakázky: 2017B17 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+kk/mutenice-
mutenice-na-ovcirnach/1895182684#img=0&fullscreen=false 

 

1.145.133Kč 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+kk/mutenice-mutenice-na-ovcirnach/401326428#img=0&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+kk/mutenice-mutenice-na-ovcirnach/401326428#img=0&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+kk/mutenice-mutenice-na-ovcirnach/1895182684#img=0&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+kk/mutenice-mutenice-na-ovcirnach/1895182684#img=0&fullscreen=false
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Č. POPIS CENA 

5 

Prodej bytu 1+kk 39 m², Na Ovčírnách, Mutěnice 

Ke koupi nový bytu o velikosti 1+kk s balkonem ve 2.NP novostavby 

bytového domu v blízkosti centra obce Mutěnice. Dispozice bytu: 

obývací pokoj s kuchyňským koutem o výměře 30,45 m2, koupelna o 

výměře 2,64 m2, WC o výměře 1,07 m2, předsíň o výměře 5,13 m2, 

balkon o výměře 2,89 m2. Byt je nabízen bez kuchyňské linky, podlah, 

zárubní a dveří. K bytu náleží půdní kóje. V budově se nachází 

kočárkárna. Parkování je možné u budovy.  

 
Užitná plocha: 39,29 m2 

Datum aktualizace: 13.5.2017 

ID zakázky: 1291536 

Zdroj: http://www.reality-

hodonin.cz/byty/?id=XWX041991291536&sfset=show_filter%3D1%7Cd_s

ubtyp%3D203%7Ctyp%3D200%7Ctyp_n%3D200%7Csubtyp%3D202%7C

operace%3D0%7Cvlastnictvi%3Dsoukromy%7Co%3Dvypis%7Ccena_od%

3D0%7Ccena_do%3D0%7Cplocha_od%3D0%7Cplocha_do%3D0 

1.074.011Kč 

6 

Prodej bytu 1+kk 35 m², Školní, Čejkovice 

Prodej bytu o velikosti 1+kk v novostavbě bytového domu ve vinařské 

obci Čejkovice. Byt se nachází v 1. patře novostavby bytového domu a 

celková plocha bytu je 34,95 m². Dispozice bytu: obývací pokoj s 

kuchyňským koutem o výměře 29,34 m², zádveří o výměře 2,38 m², 

koupelna včetně WC – výměra 3,23 m². V ceně bytu je zahrnuto zařízení 

bytu – podlahy (linoleum), dveře, vybavení koupelny + WC (sanita, 

obklady).  

 
Užitná plocha: 34,95 m2 

Datum aktualizace: 5.5.2017 

ID zakázky: 609581 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+kk/cejkovice-

cejkovice-skolni/679854428#img=2&fullscreen=false 

1.090.000Kč 
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Č. POPIS CENA 

7 

Prodej bytu 1+kk 28 m², Školní, Čejkovice 

Prodej bytu o velikosti 1+kk v novostavbě bytového domu ve vinařské 

obci Čejkovice. Byt se nachází v přízemí novostavby bytového domu a 

celková plocha bytu je 28,37 m². Dispozice bytu: obývací pokoj s 

kuchyňským koutem o výměře 18,53 m², předsíň o výměře 1,76 m², 

zádveří o výměře 1,76 m², sprcha o výměře 3,44 m² a WC o výměře 

1,44 m². V ceně bytu je zahrnuto zařízení bytu – podlahy (linoleum), 

dveře, vybavení koupelny + WC (sanita, obklady).  

 
Užitná plocha: 28,37 m2 

Datum aktualizace: 5.5.2017 

ID zakázky: 609436 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+kk/cejkovice-

cejkovice-skolni/3351626076#img=0&fullscreen=false 

 

 

950.000Kč 

8 

Prodej bytu 1+kk 45 m², Kasárna, Bzenec 

K prodeji podkrovní byt 1+kk v bytovém domě v centru obce Bzenec. 

Okolní zástavbu tvoří bytové domy a veškerá občanská vybavenost. 

Bytový dům má 3 NP. a je zde 14 nedokončených bytových jednotek. 

Jedná se o bývalý objekt textilní továrny, přestavěný a rekonstruovaný 

na byty. Okolní zástavbu tvoří bytové domy a veškerá občanská 

vybavenost. 

  
Užitná plocha: 45 m2 

Datum aktualizace: 9.5.2017 

ID zakázky: 575142 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+kk/bzenec-bzenec-

/142618972#img=0&fullscreen=false 

720.000Kč 
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Č. POPIS CENA 

9 

Prodej bytu 2+kk 62,1 m2, Legionářů, Hodonín 

K prodeji přízemní byt 2+kk o výměře 62,1 m2. K bytu náleží terasa o 

výměře 12 m2 a zahrada o výměře 93 m2 a sklepní kóje.  

 

 
 

 

Užitná plocha: 62,1 m2 

Zdroj: ceník developera 

 

2.363.000Kč 

10 

Prodej bytu 2+kk 48,2 m2, Legionářů, Hodonín 

K prodeji byt ve 2. NP 2+kk o výměře 48,2m2. K bytu náleží terasa o 

výměře 4,2 m2 a sklepní kóje. 

 

 

 
 

 

 

 

Užitná plocha: 48,2 m2 

Zdroj: ceník developera 

1.838.000Kč 
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Č. POPIS CENA 

11 

Prodej bytu 2+kk 56 m², Příční, Hodonín 

K prodeji byt 2+kk v centru města Hodonín. Byt má podlahovou plochu 

56 m2, prostorné a slunné pokoje. Dispoziční řešení bytu: kuchyňský 

kout s rohovou kuchyňskou linkou a vestavěnými spotřebiči, obývací 

pokoj propojen s kuchyní a prostorná ložnice. Koupelna s vanou a 

toaletou, místo na pračku a odkládací skříňky. Velká vstupní chodba, 

kam lze zabudovat vestavěné skříně nebo menší šatnu. Byt se nachází v 

novostavbě domu v blízkosti centra s velmi dobrou dostupností.  

 
Užitná plocha: 56 m2 

Datum aktualizace: 9.5.2017 

ID zakázky: 0010 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+kk/hodonin-

hodonin-pricni/3770212700#img=0&fullscreen=false 

1.720.000Kč 

12 

Prodej bytu 2+kk 65 m², Příční, Hodonín 

Prodej bytu 2+kk v centru města Hodonín. Byt s podlahovou plochu 65 

m2 má prostorné a slunné pokoje. Dispoziční řešení bytu: kuchyňský 

kout s kuchyňskou linkou a vestavěnými spotřebiči, obývací pokoj 

propojen s kuchyní a velká ložnice. Koupelna vybavena vanou a 

koupelnovými skříňkami, dostatek prostoru i pro pračku a další 

odkládací pulty. Toaleta je samostatně mimo koupelnu včetně bidetu. 

 
Užitná plocha: 65 m2 

Datum aktualizace: 9.5.2017 

ID zakázky: 0011 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+kk/hodonin-

hodonin-pricni/4038648156#img=0&fullscreen=false 

1.997.000Kč 
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Č. POPIS CENA 

13 

Prodej bytu 2+kk 36 m², Bažantice, okres Hodonín 

K prodeji byt 2+kk v klidné a žádané lokalitě Hodonína, v Bažantnici. 

Nachází se ve zděném bytovém domě v přízemí. Jedná se o novostavbu.  

Dispozice tvoří obývací pokoj spojený s kuchyňským koutem, ložnice, 

vstupní chodba a koupelna, která je spojena s toaletou (možnost 

připojení pračky). Kuchyňská linka je vybavena spotřebiči. V pokojích 

plovoucí podlahy, na chodbě a v koupelně dlažba. Vytápění a ohřev 

vody zajistí samostatný úsporný plynový kotel. K bytu náleží sklepní 

kóje (5,5 m²). Možnost parkování přímo u domu.  

 
Užitná plocha: 36 m2 

Datum aktualizace: 10.5.2017 

ID zakázky: N424 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+kk/hodonin--

/3225039196#img=1&fullscreen=false 

1.150.000Kč 

14 

Prodej bytu 2+kk 45 m², Školní, Čejkovice 

Prodej bytu 2+kk v novostavbě bytového domu. Byt se nachází v 

přízemí novostavby bytového domu a celková plocha bytu je 44,75 m². 

Dispozice bytu: obývací pokoj s kuchyňským koutem o výměře 29,24 

m², pracovna o výměře 6,30 m², spíž o výměře 1,45 m², předsíň o 

výměře 3,04 m², sprcha o výměře 3,28 m² a WC o výměře 1,44 m². V 

ceně bytu je zahrnuto zařízení bytu – podlahy (linoleum), dveře, 

vybavení koupelny + WC (sanita, obklady). Parkování bude možné před 

budovou a ve dvoře.  

 
Užitná plocha: 44,75 m2 

Datum aktualizace: 5.5.2017 

ID zakázky: 609384 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+kk/cejkovice-

cejkovice-skolni/2148974940#img=3&fullscreen=false 

1.290.000Kč 
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Č. POPIS CENA 

15 

Prodej bytu 2+kk 44 m², Na Ovčírnách, Mutěnice 

Prodej bytu 2+kk s balkonem ve 3.NP. Podlahová plocha bytu je 44,25 

m². Dispozice bytu: obývací pokoj s kuchyňským koutem o výměře 

23,50 m², ložnice o výměře 11,90 m², koupelna o výměře 2,64 m², WC 

o výměře 1,07 m², předsíň o výměře 5,14 m², balkon o výměře 2,35 m². 

Byt je nabízen bez kuchyňské linky, podlah, zárubní a dveří. Vytápění 

bytu i ohřev vody je zajištěno vlastním plynovým kotlem PROTHERM 

(v bytě je umístěn termostat, kapacita zásobníku na vodu je 60 litrů). K 

bytu náleží půdní kóje. Parkování je možné na parkovišti u budovy.  

 
Užitná plocha: 44 m2 

Datum aktualizace: 5.5.2017 

ID zakázky: 606966 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+kk/mutenice-

mutenice-na-ovcirnach/941343068#img=0&fullscreen=false1.1 

1.187.309Kč 

16 

Prodej bytu 2+kk 51 m2, Čajkovského, Hodonín 

Prodej bytu 2+kk ve 4.NP v ulici Čajkovského v objektu bývalých 

vojenských kasáren. Byt se skládá z haly (8,69 m2), obývacího pokoje 

s kuch. koutem (28,02 m2), ložnice (10,84 m2), koupelny spojené s WC 

(3,44 m2 a lodžie (3,25 m2).  

 
Užitná plocha: 50,99 m2 

Zdroj: http://cityviewhodonin.wixsite.com/cityview/cenk 

 

1.481.225Kč 
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17 

Prodej bytu 2+kk 44 m2, Milíčova, Hodonín 

K prodeji byt o dispozici 2+kk ve 3.NP. Byt se skládá z haly (5,85 m2), 

obývacího pokoje s kuch. koutem (24 m2), pokoje (10,30 m2), koupelny 

s WC (3,99 m2). K bytu náleží terasa o výměře 3,16 m2. 

 

 
 

Užitná plocha: 44,14 m2 

Zdroj: http://www.united-cz.cz 

1.423.000Kč 

18 

Prodej bytu 2+kk 37 m2, Milíčova, Hodonín 

K prodeji byt o dispozici 2+kk ve 4.NP. Byt se skládá z haly (5,85 m2), 

obývacího pokoje s kuch. koutem (18,97 m2), pokoje (8,29 m2), 

koupelny s WC (3,99 m2). K bytu náleží terasa o výměře 6,57 m2. 

  

 

 

 
 

Užitná plocha: 37,10 m2 

Zdroj: http://www.united-cz.cz 

1.314.000Kč 
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19 

Prodej bytu 3+kk 72 m2, Kateřinská, Hodonín  

K prodeji moderní novostavbu bytové jednotky 3+kk s terasou. Byt se 

nachází v 3. NP. K bytu náleží zděná komora a parkovací stání před 

domem. V ceně bytu je kompletní vybavení koupelny dle vlastního 

výběru, v obytných místnostech jsou vinylové podlahy, v koupelně a na 

terase dlažba. Vytápění bytu je elektrické podlahové, okna jsou plastová 

s izolačním trojsklem a žaluziemi. Ve společných prostorech bytového 

domu bude k dispozici kolárna a kočárkárna. 

 

Užitná plocha: 72 m2 

Datum aktualizace: 2.5.2017 

ID zakázky: V2219BC013 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/hodonin-hodonin-

katerinska/2895151452#img=0&fullscreen=false 

2.423.590Kč 

20 

Prodej bytu 3+kk 80 m2 Kateřinská Hodonín  

K prodeji zděný byt 3+kk ve 2.NP s terasou a s vynikajícím dispozičním 

řešením. K bytu patří příslušenství (komora – sklep, terasa a společné 

prostory). Parkování před domem. Byt se nachází ve zděném novém 

(novostavba) domě, v malebném prostředí uprostřed zeleně v lukrativní 

části města Hodonín s plnou občanskou vybaveností a dopravní 

dostupností.  

 
Užitná plocha: 80 m2 

Datum aktualizace: 2.5.2017 

ID zakázky: 245/3653 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/hodonin-

hodonin-katerinska/2895152452#img=0&fullscreen=false 

2.690.000Kč 
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21 

Prodej bytu 3+kk 82 m2, Čajkovského, Hodonín  

Prodej nového bytu do OV ve městě Hodonín – Velká kasárna, ulice 

Čajkovského ve velmi klidné lokalitě̌. Jedná se o bytovou jednotku 

3+kk o celkové ploše 82 m2 + lodžie 9,95 m2 umístěnou ve 4. patře/ 4 

patrového bytového domu s výtahem. Parkování přímo u domu.  

 

 
Užitná plocha: 82 m2 

ID zakázky: 600344 

Zdroj: https://www.dumrealit.cz/nemovitosti/obec-586021/prodej-

bytu-3-kk-82m2_600344 

2.400.000Kč 

22 

Prodej bytu 3+kk 81 m2, Okružní, Vracov 

Prodej bytu 3+kk ve městě Vracov. Dispozice – dva pokoje a obývací 

pokoj s kuchyňským koutem, koupelna s masážní vanou a WC. K bytu 

dále náleží užitková zahrada, parkovací stání a kvelbený sklep. Součástí 

vybavení je centrální vysavač, rekuperace, domácí telefon, 

zabezpečovací zařízení. Byt se nachází v podkroví domu 4.NP. 

 
Užitná plocha: 81 m2 

ID zakázky: 609181 

Zdroj: https://www.dumrealit.cz/nemovitosti/obec-586021/prodej-

bytu-3-kk-82m2_600344 

 

1.800.000Kč 
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23 

Prodej bytu 3+kk 108 m2, Okružní, Vracov 

Prodej bytu 3+kk ve městě Vracov. Dispozice – dva pokoje a obývací 

pokoj s kuchyňským koutem, koupelna s masážní vanou a WC. K bytu 

dále náleží zastřešená terasa, užitková zahrada a parkovací stání. 

Součástí vybavení je centrální vysavač, rekuperace, domácí telefon, 

zabezpečovací zařízení. Byt se nachází v přízemí domu. 

 
Užitná plocha: 108 m2 

ID zakázky: 609069 

Zdroj: https://www.dumrealit.cz/nemovitosti/obec-586765/prodej-

bytu-3-kk-108m2_609069 

 

 

2.500.000Kč 

24 

Prodej bytu 3+kk 66 m2, Školní, Čejkovice 

Prodej bytu o velikosti 3+kk v novostavbě bytového domu ve vinařské 

obci Čejkovice. Byt se nachází v 1. patře novostavby bytového domu. 

Dispozice bytu: obývací pokoj s kuchyňským koutem o výměře 32,07 

m², dětský pokoj o výměře 12,67 m², ložnice o výměře 13,31 m², předsíň 

o výměře 1,41 m², zádveří o výměře 1,92 m², sprcha o výměře 3,32 m² 

a WC o výměře 1,28 m². Za domem se nachází zahrada, na které se 

nachází kvelbený sklep a udírna. Parkování bude možné před budovou 

a ve dvoře.  

 
 

Užitná plocha: 65,98 m2 

ID zakázky: 608922 

Zdroj: https://www.dumrealit.cz/nemovitosti/obec-586102/prodej-

bytu-3-kk-66m2_608922 

1.840.000Kč 
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25 

Prodej bytu 3+kk 85 m2, Legionářů, Hodonín 

K prodeji byt v 1. NP 3+kk o výměře 85,3m2. K bytu náleží terasa o 

výměře 15,3 m2. 

 

 

 
 

Užitná plocha: 85 m2 

Zdroj: ceník developera 

 

2.964.000Kč 

26 

Prodej bytu 3+kk 79 m2, Legionářů, Hodonín 

K prodeji byt ve 2. NP 3+kk o výměře 79 m2. K bytu náleží terasa o 

výměře 18,7 m2. 

 

 
Užitná plocha: 79 m2 

Zdroj: ceník developera 

 

2.876.000Kč 
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27 

Prodej bytu 3+kk 95 m2, Milíčova, Hodonín 

K prodeji byt o dispozici 3+kk ve 3.NP. Byt se skládá z chodby (9,45 

m2), obývacího pokoje s kuch. koutem (43,15 m2), pokojů (14,60 a 

15,97 m2), koupelny (10,98 m2) a samostatného WC (1,26 m2). K bytu 

náleží terasa o výměře 6,57 m2. 

 

 

 
 

 

Užitná plocha: 95,41 m2 

Zdroj: http://www.united-cz.cz 

2.889.000Kč 

28 

Prodej bytu 3+kk 84 m2, Milíčova, Hodonín 

K prodeji byt o dispozici 3+kk ve 4.NP. Byt se skládá z chodby (9,42 

m2), obývacího pokoje s kuch. koutem (35,71 m2), pokojů (14,60 a 

12,22 m2), koupelny (10,98 m2) a samostatného WC (1,26 m2). K bytu 

náleží terasa o výměře 16,74 m2. 

 
 

Užitná plocha: 84,19 m2 

Zdroj: http://www.united-cz.cz 

2.671.000Kč 
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29 

Prodej bytu 3+kk 71 m2, Čajkovského, Hodonín 

K prodeji byt o dispozici 3+kk ve 4.NP. Byt se skládá z haly (9,12 m2), 

komory (2,79 m2), obývacího pokoje s kuch. koutem (21,37 m2), pokoj 

(12,78 m2) a ložnice (13,01 m2), koupelny (10,98 m2) a samostatného 

WC (1,26 m2). K bytu náleží lodžie o výměře 6,50 m2. 

 

 
 

 

Užitná plocha: 71,31 m2 

Zdroj: http://cityviewhodonin.wixsite.com/cityview/cenk 

 

 

1.872.210 Kč 

30 

Prodej bytu 4+1 118 m2 Soboňky, Rohatec  

K prodeji byt 4+1 v OV s garáží, terasou a zahrádkou v Rohatci-lokalita 

Soboňky. Byt prošel celkovou rekonstrukcí. Byt je situovaný v přízemí 

bytového domu. Náleží k němu prostorná garáž v domě, z obývacího 

pokoje je vstup na terasu, na kterou navazuje oplocená zahrádka o CP 

296 m2.  

 
Užitná plocha: 118 m2 

Datum aktualizace: 9.5.2017 

ID zakázky: 406187  

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/4+1/rohatec--

/1100951900#img=0&fullscreen=false 

1.400.000Kč 
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31 

Prodej bytu 4+kk 145 m2 U Stadionu, Břeclav  

Prodej nadstandardního zděného bytu o výměře 145 m² s terasou. Byt 

je dispozičně řešen jako 4+kk. Byt se nachází ve druhém patře bez 

výtahu polyfunkčního domu, který prošel v roce 2016 revitalizací. 

Výhodou je rezidenční parkování přímo před domem a podíl na 

společném pozemku za domem.  

 
Užitná plocha: 145 m2 

Datum aktualizace: 26.4.2017 

ID zakázky: 610933  

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/4+kk/breclav-breclav-

u-stadionu/27472220#img=0&fullscreen=false 

3.800.000Kč 

 

32 

Prodej bytu 4+kk 123 m2 náměstí Míru, Vracov  

Prodej bytu v osobním vlastnictví 4+kk. Jedná se o cihlový dům po 

generální rekonstrukci. K bytu náleží velký balkon s výhledem do 

zahrady. Byt má 4 velké pokoje, z toho v centrálním pokoji je oddělený 

kuchyňský kout, krbová kamna. Celý strop je poset bodovými světly. 

Koupelna je s luxusní masážní vanou a WC. K bytu náleží zahrada s 

možností parkování, kvelbený sklep, na zahradě je studna a 

nainstalováno zavlažování zahrady.  

 
Užitná plocha: 123 m2 

Datum aktualizace: 12.5.2017 

ID zakázky: 607500  

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/4+kk/vracov-

vracov-namesti-miru/1539756380#img=0&fullscreen=false 

 

2.800.000Kč 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/4+kk/vracov-vracov-namesti-miru/1539756380#img=0&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/4+kk/vracov-vracov-namesti-miru/1539756380#img=0&fullscreen=false
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33 

Prodej bytu 4+kk 190 m2 U Stavu, Veselí nad Moravou  

Nabízíme k prodeji klimatizovaný byt v klidné části Veselí nad 

Moravou. Kolaudace proběhla v roce 1999. Přízemí domu je 

zkolaudováno na kovovýrobu, patro určeno k bydlení. V 2.NP 

kompletně zrekonstruovaný (rok rekonstrukce 2014) byt o velikosti 

4+kk s možností rozšíření na 5+kk. Dispozice: prostorný obývací pokoj 

s jídelnou a kuchyňským koutem, ložnice, šatna, koupelna s rohovou 

vanou a toaletou, velký dětský pokoj s možností rozdělení na 2 pokoje, 

pracovna, předsíň a balkon.  

 
Užitná plocha: 123 m2 

Datum aktualizace: 12.5.2017 

ID zakázky: 607500  

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/4+kk/veseli-nad-moravou--

/2203898204#img=0&fullscreen=false 

2.680.000Kč 

34 

Prodej bytu 4+kk 127 m2 Palackého, Hodonín  

Prodej atypického podkrovního bytu 4+kk o výměře 127 m². Dispozice 

bytu: prostorný obývací pokoj (8,5 x 4,5m), který je propojen s kuchyní 

a jídelnou. Vetší dětský pokoj (21 m²), ložnice, pracovna a samostatná 

šatna s výměrou 12 m². Prostorná koupelna 14 m² s vanou, sprchovým 

koutem a WC. Byt má vlastní plynový kotel s termostatem. Klimatizace 

v obývací části bytu. K bytu náleží sklepní prostor 14 m².  

 

 
Užitná plocha: 127 m2 

Datum aktualizace: 9.5.2017 

ID zakázky: 603980  

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/4+kk/hodonin-hodonin-

palackeho/3463954780#img=0&fullscreen=false 

2.200.000Kč 
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35 

Prodej bytu 4+kk 147 m2, tř. Dukelských hrdinů, Hodonín  

Půdní byt k prodeji v centru Hodonína. Dispozice jednotky je 4+kk o 

podlahové ploše 147 m2. Byt je před dokončením, k nastěhování do 2 

měsíců. Tři samostatné pokoje, velmi prostorný obývací prostor s 

kuchyňským koutem a šatna. Koupelna s vanou a samostatné WC.  

 
 

Užitná plocha: 147 m2 

Datum aktualizace: 18.4.2017 

ID zakázky: 0046  

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/4+kk/hodonin-hodonin-

/3311452508#img=4&fullscreen=false 

2.150.000Kč 

36 

Prodej bytu 4+kk 102 m2 Kateřinská, Hodonín  

K prodeji zděný byt 4+kk v 1.NP s terasou a zahrádkou (57,89 m2). K 

bytu patří příslušenství (komora – sklep a společné prostory). Parkování 

před domem. Dispozice bytu: obývací pokoj s kuch. koutem (41,60 m2), 

chodba (7,03 m2), předsíň (6,55 m2), koupelna (5,42 m2) a samostatné 

WC, pokoje (13,14 a 13,14, 12,00 m2) sklad se vchodem ze zahrádky 

(3,02 m2) 

 
 

Užitná plocha: 101,9 m2 

Zdroj: http://www.kaskadyhodonin.cz/cenik 

3.571.450Kč 



104 

Č. POPIS CENA 

37 

Prodej bytu 4+kk 96 m2 Kateřinská, Hodonín  

K prodeji zděný byt 4+kk v 2.NP s terasou. K bytu patří příslušenství 

(komora – sklep a společné prostory). Parkování před domem. 

Dispozice bytu: obývací pokoj s kuch. koutem (33,82 m2), chodba (7,03 

m2), předsíň (6,55 m2), koupelna (5,42 m2) a samostatné WC a pokoje 

(13,14 a 13,14, 14,43 m2)  

 

 
Užitná plocha: 95,51 m2 

Zdroj: http://www.kaskadyhodonin.cz/cenik 

3.204.140Kč 

38 

Prodej bytu 4+kk 101 m2 Milíčova, Hodonín  

K prodeji zděný byt 4+kk ve 1.NP s dvěma terasami a s vynikajícím 

dispozičním řešením. K bytu patří příslušenství (komora – sklep, terasa 

a společné prostory). Parkování před domem. Byt se nachází ve zděném 

novém (novostavba) domě, v malebném prostředí uprostřed zeleně v 

lukrativní části města Hodonín s plnou občanskou vybaveností a 

dopravní dostupností.  

 

 

Užitná plocha: 101,39 m2 

Zdroj: ceník developera 

2.834.000Kč 



105 

Č. POPIS CENA 

39 

Prodej bytu 4+kk 113 m2 Milíčova, Hodonín  

K prodeji zděný byt 4+kk ve 2.NP s terasou a s vynikajícím dispozičním 

řešením. K bytu patří příslušenství (komora – sklep, terasa a společné 

prostory). Parkování před domem. Byt se nachází ve zděném novém 

(novostavba) domě, v malebném prostředí uprostřed zeleně v lukrativní 

části města Hodonín s plnou občanskou vybaveností a dopravní 

dostupností.  

 
Užitná plocha: 112,85 m2 

Zdroj: ceník developera 

3.072.000Kč 

40 

Prodej bytu 5+1 122 m2, Čajkovského, Hodonín 

Prodej bytu 5+1 na ulici Čajkovského v Hodoníně (novostavba), 4.NP. 

Dispozice bytu hala 6,68 m2, obývací pokoj 48,02 m2, kuchyň 6,96 m2, 

koupelna 8,37 m2, dvě samostatné WC 3,24 a 2,95 m2, ložnice 11,00 

m2, pokoje 11,46 a 10,94 m2, pracovna 5,11 m2, šatna 3,96 m2. V bytě 

je dále krb, patří k němu velká terasa 43,91 m2 a lodžie 6,50 m2. K bytu 

náleží parkovací stání a sklep.  

 
 

Užitná plocha: 121,79 m2 

Zdroj: ceník developera  

 

3.946.720Kč 
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Příloha č. 5 Databáze pro ocenění komerčních prostorů porovnávacím způsobem (zdroj: vlastní 

zpracování) 

Č. POPIS 
NÁJEM/ 

MĚSÍC 

1 

Pronájem obchodních prostorů 80 m², Masarykovo nám., Hodonín 

Obchodní prostory k pronájmu o výměře 80 m2 s vlastním sociálním 

zařízením, které́ se nachází́ na Masarykově náměstí́ 121/21 v centru města 

Hodonína. Prostory se nachází́ v přízemí budovy. Prostory lze využit jako 

prodejnu nebo kancelář̌. Požadovaný́ nájem vč. energií: 16.000,-Kč/měsíc.  

 
Užitná plocha: 80 m2 

Datum aktualizace: 30.3.2017 

ID zakázky: 20173003 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/obchodni-

prostor/hodonin-hodonin-masarykovo-nam-

/853094748#img=2&fullscreen=false 

16.000Kč  

2 

Pronájem kanceláře 66 m², Národní třída, Hodonín 

Nebytové prostory k pronájmu, umístěné v polyfunkčním domě přímo v 

centru města Hodonín. Jedná se o 2 samostatné místnosti s možností další 

místnosti přes chodbu. Prostory se nacházejí v přízemí budovy. K těmto 

prostorům přísluší samostatné sociální zařízení a kuchyňka. Celková užitná 

plocha je 66,5 m2. Před domem budou k dispozici 6 vlastních parkovacích 

stání za poplatek.  

 

 
Užitná plocha: 66 m2 

Datum aktualizace: 9.4.2017 

ID zakázky: 2817 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/kancelare/hodon

in-hodonin-narodni-trida/1203384668#img=0&fullscreen=false 

17.000Kč 

https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/obchodni-prostor/hodonin-hodonin-masarykovo-nam-/853094748#img=2&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/obchodni-prostor/hodonin-hodonin-masarykovo-nam-/853094748#img=2&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/obchodni-prostor/hodonin-hodonin-masarykovo-nam-/853094748#img=2&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/kancelare/hodonin-hodonin-narodni-trida/1203384668#img=0&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/kancelare/hodonin-hodonin-narodni-trida/1203384668#img=0&fullscreen=false


107 

Č. POPIS 
NÁJEM/ 

MĚSÍC 

3 

Pronájem kanceláře 90 m², Palackého, Hodonín 

K pronájmu zajímavě řešené komerční prostory v přízemí budovy v centru 

o velikosti 90 m2 hlavní části + další zázemí (toaleta, koupelna, dvě menší 

místnosti). Prostory jsou vhodné pro kanceláře, prodejnu. Objekt je střežen 

kamerovým systémem. Cena nájmu činní 15 000 Kč + poplatky za služby.  

 
Užitná plocha: 90 m2 

Datum aktualizace: 2.5.2017 

ID zakázky: 102935 

Zdroj: 

https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/kancelare/hodonin-

hodonin-palackeho/3711643996#img=2&fullscreen=false 

 

15.000Kč 

4 

Pronájem kanceláře 27 m², Za Dráhou, Hodonín 

K pronájmu kancelář v 1. patře cihlového komerčního objektu v těsné 

blízkosti obchodního centra Hodonína. Možnost využít kuchyňku na patře, 

sociální zázemí, školící místnost. Přístup do budovy je z pěší zóny 

Bažantnice, či od vlakového nádraží. Parkoviště pro 18 aut u budovy. 

Velmi reprezentativní prostory, vhodné pro administrativní činnost.  

 
Užitná plocha: 27 m2 

Datum aktualizace: 27.4.2017 

ID zakázky: 606924 

Zdroj: 

https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/kancelare/hodonin-

hodonin-za-drahou/3851469148#img=2&fullscreen=false 

3.000Kč 

https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/kancelare/hodonin-hodonin-palackeho/3711643996#img=2&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/kancelare/hodonin-hodonin-palackeho/3711643996#img=2&fullscreen=false
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5 

Pronájem obchodního prostoru 56 m², Dolní Valy, Hodonín 

K pronájmu komerčních prostor přímo v centru města Hodonín, ul. Dolní 

Valy – pěší zóna. Jedná se o velmi reprezentativní prostory vhodné k 

administrativní (obchodní) činnosti. Vstup přímo z pěší zóny. Celková 

plocha 56 m². V zadní části sociální zázemí a kuchyňka. Prostor má vlastní 

měřiče elektřiny a plynu. Vytápění ústřední plynové.  

 
Užitná plocha: 56 m2 

Datum aktualizace: 8.4.2017 

ID zakázky: 608493 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/obchodni-

prostor/hodonin-hodonin-dolni-

valy/2557264220#img=0&fullscreen=false 

 

16.500Kč 

6 

Pronájem obchodního prostoru 67 m², Národní třída, Hodonín 

K pronájmu komerční prostory na velmi lukrativním a frekventovaném 

místě přímo v centru města Hodonína, Národní třída. Vhodné jako 

obchodní prostory či kanceláře. Celková rozloha je 67 m2. K prostorům 

náleží vlastní sociální zařízení a kuchyňka. Nízké náklady na provoz 

2.600,- Kč/měs.  

Nájem 17.000,- Kč + náklady na energie 2.600,- Kč/měs.  

 

 
Užitná plocha: 67 m2 

Datum aktualizace: 13.4.2017 

ID zakázky: conex608 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/obchodni-

prostor/hodonin-hodonin-narodni-

trida/1338102108#img=0&fullscreen=false 

17.000Kč 

https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/obchodni-prostor/hodonin-hodonin-dolni-valy/2557264220#img=0&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/obchodni-prostor/hodonin-hodonin-dolni-valy/2557264220#img=0&fullscreen=false
https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/obchodni-prostor/hodonin-hodonin-dolni-valy/2557264220#img=0&fullscreen=false
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7 

Pronájem obchodního prostoru 46 m², Moravská ulička, Kyjov 

V obchodní pasáži ve městě Kyjově, se nabízí obchodní prostor k 

podnikání. Obchodní pasáž nese název Moravská ulička a spojuje 

Masarykovo náměstí s ulicí Jungmannova. 

K dispozici je obchodní jednotka v 1.NP o velikosti 46 m2. Prostor se 

skládá ze dvou místností, má dva vstupy a disponuje sociálním zařízením. 

Využít lze jako obchod, kancelář, bistro nebo malou kavárnu. 

Nájemné 6.500,-Kč/měsíc + zálohy na služby a energie 2.000,-Kč/měsíc. 

 
Užitná plocha: 46 m2 

Datum aktualizace: 13.4.2017 

ID zakázky: 163-N01469 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/obchodni-

prostor/kyjov--/3456774492#img=9&fullscreen=false 

6.500Kč 

8 

Pronájem obchodní prostor 70 m2, Veselská, Strážnice 

K pronájmu nově vybudovaných komerční prostoru na velmi lukrativním 

místě města Strážnice, možnost využití např. kavárna, vinárna, cukrárna, 

firemní pobočka, pro školící účely a jiné využití. Hlavní část prostoru je o 

velikosti cca 50 m², dále je k dispozici plně vybavený kuchyňský kout s 

barem, toaletami zvlášť pro dámy a pány, lze využít i současné vybavení, 

po domluvě s majitelem je úprava dle požadavku budoucího provozu. 

Možnost parkování ve vzdálenosti cca 30 m.  

 
Užitná plocha: 70 m2 

Datum aktualizace: 2.5.2017 

ID zakázky: IDNES-103199 

Zdroj: http://reality.idnes.cz/detail/pronajem/komercni-

nemovitost/obchodni-prostory/straznice/8297306 

 

10.000Kč 

http://reality.idnes.cz/detail/pronajem/komercni-nemovitost/obchodni-prostory/straznice/8297306
http://reality.idnes.cz/detail/pronajem/komercni-nemovitost/obchodni-prostory/straznice/8297306


110 

Č. POPIS 
NÁJEM/ 

MĚSÍC 

9 

Pronájem komerčních prostor 51 m2, Marxova, Hodonín 

K pronájmu komerční prostor, který může být využit jako pekárna. Leží 

v přízemí objektu. K prostoru náleží menší sklad a samostatné WC. 

 
Užitná plocha: 70 m2 

Datum aktualizace: 5.5.2017 

Zdroj: http://www.fcctrade.cz 

13.000Kč 

10 

Pronájem komerčních prostor 49 m2, Očovská, Hodonín 

K pronájmu komerční prostor leží v přízemí objektu. K prostoru náleží 

menší sklad a samostatné WC. 

 

 

Užitná plocha: 70 m2 

Datum aktualizace: 5.5.2017 

 

Zdroj: http://www.fcctrade.cz 

12.500Kč 
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Příloha č. 6 Zjištění ceny porovnávacím způsobem (zdroj: vlastní zpracování) 

Vstupní údaje k ocenění bytů o dispozici 1+kk 

1+kk/A/3.NP.5 

č. 
lokalita 

užitná 

plocha jiné 

město ulice [m2] 
Oceň. 

Objekt 
Hodonín Čajkovského 36,32 

3.NP, novostavba, balkon, parkování, sklep, 

podlahy, zárubně, dveře 

1 Hodonín Čajkovského 33,25 
4.NP, novostavba, parkování, lodžie, sklep, 

podlahy, zárubně, dveře 

2 Hodonín Čajkovského 30,2 
4.NP, novostavba, parkování, lodžie, sklep, 

podlahy, zárubně, dveře 

3 Mutěnice Na Ovčírnách 40,4 

2.NP, novostavba, samostatné WC, bez podlah 

zárubní, dveří, kuch. linky, bez sklepu, 

parkování u budovy 

4 Mutěnice Na Ovčírnách 43,58 

3.NP, novostavba, samostatné WC, bez podlah 

zárubní, dveří, kuch. linky, bez sklepu, 

parkování u budovy 

5 Mutěnice Na Ovčírnách 39,29 

2.NP, novostavba, samostatné WC, bez podlah 

zárubní, dveří, kuch. linky, sklep, parkování u 

budovy, balkon 

6 Čejkovice Školní 34,95 
2.NP, novostavba, podlahy, dveře, sanity a 

obklady, parkování 

7 Čejkovice Školní 28,37 
1.NP, novostavba, samostatné WC, podlahy, 

dveře, sanity a obklady, parkování 

8 Bzenec Kasárna 45 
3.NP, novostavba, parkování, podlahy, dveře, 

zárubně, bez balkonu 

1+kk/C/1.NP.3 

č. 
lokalita 

užitná 

plocha jiné 

město ulice [m2] 

Oceň. 

Objekt 
Hodonín Čajkovského 58,87 1.NP, novostavba, balkon WC, parkování 

1 Hodonín Čajkovského 33,25 
4.NP, novostavba, parkování, lodžie, sklep, 

podlahy, zárubně, dveře 

2 Hodonín Čajkovského 30,2 
4.NP, novostavba, parkování, lodžie, sklep, 

podlahy, zárubně, dveře 

3 Mutěnice Na Ovčírnách 40,4 

2.NP, novostavba, samostatné WC, bez podlah 

zárubní, dveří, kuch. linky, bez sklepu, 

parkování u budovy 

4 Mutěnice Na Ovčírnách 43,58 

3.NP, novostavba, samostatné WC, bez podlah 

zárubní, dveří, kuch. linky, bez sklepu, 

parkování u budovy 

5 Mutěnice Na Ovčírnách 39,29 

2.NP, novostavba, samostatné WC, bez podlah 

zárubní, dveří, kuch. linky, sklep, parkování u 

budovy, balkon 

6 Čejkovice Školní 34,95 
2.NP, novostavba, podlahy, dveře, sanity a 

obklady, parkování 

7 Čejkovice Školní 28,37 
1.NP, novostavba, samostatné WC, podlahy, 

dveře, sanity a obklady, parkování 

8 Bzenec Kasárna 45 
3.NP, novostavba, parkování, podlahy, dveře, 

zárubně, bez balkonu 
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Grubbsův test pro 1+kk 
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Vstupní údaje k ocenění bytů o dispozici 2+kk 

2+kk/B/2.NP.1 

č. 
lokalita 

užitná 

plocha jiné 

město ulice [m2] 

Oceň. 

Objekt 
Hodonín Čajkovského 54,51 

3.NP, novostavba, 2 balkony, parkování, sklep, 

podlahy, zárubně, dveře 

9 Hodonín Legionářů 62,1 
1.NP, novostavba, terasa a zahrada, sklep, 

parkování, dveře, zárubně, podlahy 

10 Hodonín Legionářů 48,2 
2.NP, novostavba, terasa, sklep, parkování, 

dveře, zárubně, podlahy 

11 Hodonín Příční 56 
2. NP, novostavba, bez balkonu, bez sklepu, 

kuchyň, parkování u domu, bez výtahu 

12 Hodonín Příční 65 
2. NP, novostavba, bez balkonu, bez sklepu, 

kuchyň, parkování u domu, bez výtahu 

13 Hodonín Bažantice 36 
1.NP, novostavba, kuchyň, sklep, parkování u 

domu, bez balkonu 

14 Čejkovice Školní 44,75 

1.NP, novostavba, samostatné WC, podlahy, 

dveře, sanita, parkování u domu, bez sklepu, 

bez balkonu 

15 Mutěnice Na Ovčírnách 44,25 

3.NP, novostavba, samostatné WC, balkon, 

parkování, půdní kóje, bez kuchyně, podlah, 

zárubní a dveří 

16 Hodonín Čajkovského 50,99 4.NP, novostavba, lodžie, sklep, parkování 

17 Hodonín Milíčova 44,14 3.NP, novostavba, lodžie, sklep, parkování 

18 Hodonín Na Ovčírnách 37,1 4.NP, novostavba, lodžie, sklep, parkování 

2+kk/B/1.NP.1 

č. 
lokalita 

užitná 

plocha jiné 

město ulice [m2] 

Oceň. 

Objekt 
Hodonín Čajkovského 92,29 

1.NP, novostavba, velká terasa, parkování, 

velká ložnice, sklep, podlahy, zárubně, dveře 

9 Hodonín Legionářů 62,1 
1.NP, novostavba, terasa a zahrada, sklep, 

parkování, dveře, zárubně, podlahy 

10 Hodonín Legionářů 48,2 
2.NP, novostavba, terasa, sklep, parkování, 

dveře, zárubně, podlahy 

11 Hodonín Příční 56 
2. NP, novostavba, bez balkonu, bez sklepu, 

kuchyň, parkování u domu, bez výtahu 

12 Hodonín Příční 65 
2. NP, novostavba, bez balkonu, bez sklepu, 

kuchyň, parkování u domu, bez výtahu 

13 Hodonín Bažantice 36 
1.NP, novostavba, kuchyň, sklep, parkování u 

domu, bez balkonu 

14 Čejkovice Školní 44,75 

1.NP, novostavba, samostatné WC, podlahy, 

dveře, sanita, parkování u domu, bez sklepu, 

bez balkonu 

15 Mutěnice Na Ovčírnách 44,25 

3.NP, novostavba, samostatné WC, balkon, 

parkování, půdní kóje, bez kuchyně, podlah, 

zárubní a dveří 

16 Hodonín Čajkovského 50,99 4.NP, novostavba, lodžie, sklep, parkování 

17 Hodonín Milíčova 44,14 3.NP, novostavba, lodžie, sklep, parkování 

18 Hodonín Na Ovčírnách 37,1 4.NP, novostavba, lodžie, sklep, parkování 
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Vstupní údaje k ocenění bytů o dispozici 3+kk 

3+kk/B/2.NP.1 

č. 
lokalita 

užitná 

plocha jiné 

město ulice [m2] 

Oceň. 

Objekt 
Hodonín Čajkovského 71,45 

3.NP, novostavba, 2 balkony, parkování, sklep, 

podlahy, zárubně, dveře 

19 Hodonín Kateřinská 72 
3.NP, novostavba, komora, parkování, terasa, 

kolárna, kočárkárna 

20 Hodonín Kateřinská 80 
2.NP, novostavba, komora, parkování, terasa, 

kolárna, kočárkárna 

21 Hodonín Čajkovského 82 4.NP, novostavba, parkování, lodžie 

22 Vracov Okružní 81 4.NP, novostavba, parkování, zahrada, sklep 

23 Vracov Okružní 108 1.NP, novostavba, terasa, zahrada, parkování 

24 Čejkovice Školní 65,98 1.NP, novostavba, zahrada, parkování 

25 Hodonín Legionářů 85 1.NP, novostavba, terasa, parkování 

26 Hodonín Legionářů 79 2.NP, novostavba, terasa, parkování 

27 Hodonín Milíčova 95,41 3.NP, novostavba, terasa, parkování 

28 Hodonín Milíčova 84,19 4.NP, novostavba, terasa, parkování 

29 Hodonín Čajkovského 71,31 4.NP, novostavba, parkování, lodžie 

 

3+kk/C/2.NP.1 

č. 
lokalita 

užitná 

plocha jiné 

město ulice [m2] 

Oceň. 

Objekt 
Hodonín Čajkovského 78,95 

3.NP, novostavba, 2 balkony, parkování, sklep, 

podlahy, zárubně, dveře 

19 Hodonín Kateřinská 72 
3.NP, novostavba, komora, parkování, terasa, 

kolárna, kočárkárna 

20 Hodonín Kateřinská 80 
2.NP, novostavba, komora, parkování, terasa, 

kolárna, kočárkárna 

21 Hodonín Čajkovského 82 4.NP, novostavba, parkování, lodžie 

22 Vracov Okružní 81 4.NP, novostavba, parkování, zahrada, sklep 

23 Vracov Okružní 108 1.NP, novostavba, terasa, zahrada, parkování 

24 Čejkovice Školní 65,98 1.NP, novostavba, zahrada, parkování 

25 Hodonín Legionářů 85 1.NP, novostavba, terasa, parkování 

26 Hodonín Legionářů 79 2.NP, novostavba, terasa, parkování 

27 Hodonín Milíčova 95,41 3.NP, novostavba, terasa, parkování 

28 Hodonín Milíčova 84,19 4.NP, novostavba, terasa, parkování 

29 Hodonín Čajkovského 71,31 4.NP, novostavba, parkování, lodžie 
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Vstupní údaje k ocenění bytů o dispozici 5+kk 

 

5+kk/D/1-2.NP 

č. 
lokalita 

užitná 

plocha jiné 

město ulice [m2] 

Oceň. 

Objekt 
Hodonín Čajkovského 168,58 

1/2.NP, novostavba, 2 balkony, terasa, menší 

místnost, parkování, sklep, podlahy, zárubně, 

dveře 

30 Rohatec Soboňky 118 
1.NP, 4+1, garáž, po rekonstrukci, terasa, 

zahrada 

31 Břeclav U Stadionu 145 
2.NP, 4+kk, bez výtahu, dům po revitalizaci, 

parkování před domem, zahrada 

32 Vracov náměstí Míru 123 
1.NP, 4+kk, dům po celkové rekonstrukci, 

balkon, krb, zahrada, parkování 

33 
Veselí nad 

Moravou 
U Stavu 190 

2.NP, 4+kk, po rekonstrukci (2014), balkon, 

parkování 

34 Hodonín Palackého 127 4.NP, 4+kk, novostavba, klimatizace, sklep 

35 Hodonín 
Dukelských 

hrdinů 
147 4.NP, 4+kk, novostavba, sklep, parkování 

36 Hodonín Kateřinská 101,9 
1.NP, 4+kk, novostavba, sklep, parkování, 

terasa, zahrádka 

37 Hodonín Kateřinská 95,51 
2.NP, 4+kk, novostavba, terasa, parkování, 

sklep 

38 Hodonín Milíčova 101,39 
1.NP, 4+kk, novostavba, dvě terasy, sklep, 

parkování 

39 Hodonín Milíčova 112,8 
2.NP, 4+kk, novostavba, terasa, sklep, 

parkování 

40 Hodonín Čajkovského 121,79 
4.NP, 5+1, novostavba, velká terasa, lodžie, 

sklep parkování, krb, šatna 
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Příloha č. 7 Zjištění výše pronájmu porovnávacím způsobem (zdroj: vlastní zpracování) 

A/K1 

č. 
lokalita 

užitná 

plocha jiné 

město ulice [m2] 

Oceň. 

Objekt 
Hodonín Čajkovského 54,42 1.NP, novostavba, sklad, WC, parkování 

1 Hodonín Masarykovo nám. 80 1.NP, velmi dobrý stav, parkování v blízkosti 

2 Hodonín Národní třída 66 
1.NP, parkování, WC, kuchyňka, velmi dobrý 

stav 

3 Hodonín Palackého 90 
1.NP, WC, koupelna, dvě menší místnosti, 

velmi dobrý stav 

4 Hodonín Za Dráhou 27 
1.NP, společné WC a kuchyňka, parkování, 

velmi dobrý stav 

5 Hodonín Dolní Valy 56 
1.NP, WC, kuchyňka, parkování v blízkosti, 

velmi dobrý stav 

6 Hodonín Národní třída 67 
1.NP, WC, kuchyňka, parkování v blízkosti. 

velmi dobrý stav 

7 Kyjov Moravská ulička 46 1.NP, dvě místnosti, WC, velmi dobrý stav 

8 Strážnice Veselská 70 
1.NP, vybavený kuch. Kout, WC pro hosty, 

parkování v blízkosti, po rekonstrukci 

9 Hodonín Marxova 51 1.NP, novostavba, sklad, WC, parkování 

10 Hodonín Očovská 49 1.NP, novostavba, sklad, WC, parkování 

A/K2 

č. 
lokalita 

užitná 

plocha jiné 

město ulice [m2] 

Oceň. 

Objekt 
Hodonín Čajkovského 40,61 1.NP, novostavba, sklad, WC, parkování 

1 Hodonín Masarykovo nám. 80 1.NP, velmi dobrý stav, parkování v blízkosti 

2 Hodonín Národní třída 66 
1.NP, parkování, WC, kuchyňka, velmi dobrý 

stav 

3 Hodonín Palackého 90 
1.NP, WC, koupelna, dvě menší místnosti, 

velmi dobrý stav 

4 Hodonín Za Dráhou 27 
1.NP, společné WC a kuchyňka, parkování, 

velmi dobrý stav 

5 Hodonín Dolní Valy 56 
1.NP, WC, kuchyňka, parkování v blízkosti, 

velmi dobrý stav 

6 Hodonín Národní třída 67 
1.NP, WC, kuchyňka, parkování v blízkosti. 

velmi dobrý stav 

7 Kyjov Moravská ulička 46 1.NP, dvě místnosti, WC, velmi dobrý stav 

8 Strážnice Veselská 70 
1.NP, vybavený kuch. Kout, WC pro hosty, 

parkování v blízkosti, po rekonstrukci 

9 Hodonín Marxova 51 1.NP, novostavba, sklad, WC, parkování 

10 Hodonín Očovská 49 1.NP, novostavba, sklad, WC, parkování 
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Grubbsův test pro pronájem 

 

  



128 

 



129 

 


