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Anotace: 

Diplomová práce “Možnosti financování bytové výstavby v České republice“ se 

zabývá analýzou developerských projektů bytové výstavby v ČR. Je rozdělena do tří 

částí, z nichž první část pojednává o teoretickém vymezení developerského projektu a 

právních aspektech k tomu souvisejících.  Druhá kapitola se zabývá současnou analýzou 

bytové výstavby a dvou již realizovaných developerských projektů. Ve třetí kapitole 

jsou popsány návrhy řešení současné situace na trhu bytové výstavby s ohledem na 

přirozené stárnutí populace a s ohledem na možné dotace ze státních či evropských 

fondů. 

 

 

Summary: 

Thesis "Possibilities of Financing House-building in Czech Republic" analyses 

developers' apartment building projects in Czech Republic. It is divided into three parts: 

the first part deals with academic definition of developer's project and related legal 

aspects, the second part consists of analysis of current House-building and of already 

realized developers' projects. And in the third part there are solution proposals in the 

current situation of apartment building with respect to natural ageing of human 

population and with respect to possible grants from public or European funds. 

 

 

 

 

Klíčová slova 
Developerský projekt, investiční záměr, financování, banka, výstavba, dotace 
 
 
 

Keywords 
Development Project, Investment Project, development, financing, bank, grant 

 



  
 

Bibliografická citace 

HARDA, M. Možnosti financování bytové výstavby v České republice . Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010. 81 s. Vedoucí diplomové 

práce Ing. Václav Zeman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Možnosti financování bytové výstavby 

v České republice vypracoval samostatně pod vedením Ing. Václava Zemana a uvedl 

v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy.. 

 

V Brně dne: 28.5.2010 

 
 vla s t no ruč ní  p o d p i s  au t o r a  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

 

Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Václavu Zemanovi za cenné 

připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. Dále 

děkuji Ing. Jakubu Tománkovi a pracovníkům programu Zelená úsporám za poskytnuté 

informace a konzultace, díky nimž jsem mohl vypracovat praktickou část diplomové 

práce.   



  
 

Obsah: 
 
1 Úvod ......................................................................................................................... 8 

2 Vymezení problému a cíle práce.......................................................................... 10 

3 Teoretická východiska .......................................................................................... 12 

3.1 Pojem projektu................................................................................................ 12 

3.2 Fáze projektu................................................................................................... 13 

3.2.1 Přípravná fáze ......................................................................................... 14 

3.2.2 Realizační fáze inženýrská...................................................................... 14 

3.2.3 Realizační fáze stavební.......................................................................... 15 

3.2.4 Závěrečná fáze po dokončení ................................................................. 16 

3.3 Právní struktura realitních projektů ................................................................ 16 

3.4 Projektová společnost a její akcionáři ........................................................... 17 

3.5 Architekti a další dodavatelé........................................................................... 19 

3.6 Rizika projektu................................................................................................ 20 

3.7 Bankovní financování ..................................................................................... 21 

3.7.1 Projektové úvěry versus korporátní úvěry .............................................. 22 

3.8 Finanční ukazatele ......................................................................................... 25 

3.9 Typy úvěrů ..................................................................................................... 28 

3.10 Syndikace a klubové půjčky ........................................................................... 30 

4 Analýza problému a současné situace ................................................................. 32 

4.1 Požadované typy investiční stavební činnosti: ............................................... 33 

4.1.1 Výstavba vlastníků – osobní ................................................................... 34 

realizovaná vlastním ................................................................................................... 34 

4.1.2 Výstavba podnikatelských nájemních bytů - nedotovaných................... 34 

4.1.3 Výstavba nájemních bytů dotovaných obcemi. ...................................... 34 

4.1.4 Výstavba do vlastnictví , podnikatelským způsobem - řízená 

developerským  projektem...................................................................................... 35 

4.2 Zájemci o zajištění bytové výstavby:.............................................................. 36 

4.3 Příklady dvou realizovaných projektů ............................................................ 37 

4.4 Společnost Brněnská Developerská s.r.o. ....................................................... 37 

4.4.1 Developerský projekt V Jámách ............................................................. 39 

4.4.2 Jednotlivé fáze projektu .......................................................................... 41 



  
 

4.4.3 Způsob a postupy financování developerského projektu........................ 43 

4.5 Společnost Jet Impera, a.s............................................................................... 46 

4.5.1 Developerský projekt Kamechy I ........................................................... 48 

4.5.2 Způsob a postupy financování developerského projektu........................ 51 

5 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení ...................................................... 53 

5.1 Stárnutí obyvatelstva....................................................................................... 53 

5.2 Ekologické aspekty ......................................................................................... 57 

5.2.1 Program Zelená úsporám ........................................................................ 58 

5.2.2 Žadatelé programu Zelená úsporám ....................................................... 59 

5.2.3 Na co je možné žádat ............................................................................. 59 

5.2.4 Příklad dotace na výstavbu bytového domu ........................................... 63 

5.3 Současná světová hospodářská krize .............................................................. 65 

6 Závěr ...................................................................................................................... 68 

7 Použitá literatura: ................................................................................................. 72 

8 Seznam obrázků a tabulek ................................................................................... 76 

9 Seznam příloh........................................................................................................ 76 

10 Příloha 1: Žádost o dotaci .................................................................................... 77 

11 Příloha 2: Bytová výstavba v ČR......................................................................... 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8  
 

1 Úvod 

Bydlení, jeho dostupnost a kvalita je jednou z nejdůležitějších hodnot. Pro většinu 

domácností přestavuje nejvýznamnější životní investici. Asi každý touží po tom mít  

vytvořené takové rodinné zázemí, jež by mu umožňovalo soustředit se a kvalitně plnit 

své pracovní povinnosti, podporovalo vývoj jeho osobnosti, jež by mu umožňovalo 

věnovat se zálibám a mělo kladný vliv na  jeho zdravotní stav  apod.  

Počátečním impulzem, proč jsem se začal zabývat problematikou financování 

bytové výstavby bylo, že jsem ve fázi života, kdy se pro mě otázka bydlení stala velmi 

aktuální a chtěl jsem se o možnostech v této oblasti dovědět co nejvíce. Pro mne to 

ovšem znamenalo proniknout i do oblastí, která jsou pro běžného žadatele například o 

hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření velmi důležité, ale málo z nich je osobou 

znalou, nebo alespoň  poučenou. Proto by bylo vhodné vzít si pro tento úkol poradce.  

Protože, jak se říká „všechno souvisí se vším“, začaly mne zajímat i okolnosti,  

zákonitosti a vztahy jednotlivých subjektů na trhu s nemovitostmi, které vlastně vytváří 

podmínky pro koncového zájemce o bydlení – žadatele o půjčku na bydlení.  

Mezi hlavní subjekty, okolo kterých se tento trh točí, patří především banky, různé 

investiční společnosti, stavební společnosti a v neposlední řadě developerské 

společnosti, které tvoří jakýsi hlavní mezičlánek a který se postará o vlastní 

developerský projekt od jeho financování, výstavby a prodej koncovým zákazníkům. 

Developerské projekty patří do oblasti projektového financování. Obecně pojem 

„financování nemovitostí“ znamená projektové financování pro trh nemovitostí, jehož 

návratnost je posuzována ve vztahu k výnosu z pronájmu nebo prodeje financované 

nemovitosti na tomto trhu.  

Problematika možnosti financování bydlení je pro podniky – developerské 

společnosti - velmi důležitá. Dobře promyšlená a zrealizovaná investice tvoří jeden 

z mostů mezi přítomností a budoucím vývojem společnosti. Investiční rozhodování je 

jednou z nejdůležitějších a zároveň nejobtížnějších činností, kterými se musí vlastníci 

firmy a management podniku zabývat, neboť  v tržní ekonomice je hlavním a základním 

kritériem úspěšnosti každé činnosti její ekonomická efektivnost. Jedině správná 
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rozhodnutí založená na relevantních informacích umožní zdravý vývoj a dynamický 

růst firmy v konkurenčním prostředí.  

Smyslem investičního rozhodování je souhrnně analyzovat všechny ekonomické 

efekty, které by konkrétní investice svojí realizací vyvolala, a posoudit jejich celkový 

přínos pro společnost. Teprve na základě těchto informací lze odpovědně rozhodnout o 

přijetí či nepřijetí investice.  
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2 Vymezení problému a cíle práce 

Cílem této práce je analyzovat situaci bydlení s ohledem na možnosti 

financování bytové výstavby v České republice. Především bylo nutno stanovit vlastní 

typy podnikatelských,  investičních záměrů a subjektů a to z hledisek jednotlivých 

zainteresovaných stran  pro toto poslání. 

Na projektu bytová výstavba se zpravidla podílí celá řada subjektů, zejména 

v  Zájemci o zajištění bytové výstavby 

v  Zájemci o realizaci tohoto požadavku  tj. pořízení bytové 

výstavby. 

Žádný z dostupných materiálů se těmito subjekty a jejich členěním a řazením  

nezabývá.  Sestavil jsem, s určitými problémy, jejich řazení podle druhu a účelu staveb, 

někdy i doplnil názvosloví v tomto vymezení.  

Pod názvem Situace bytové výstavby s ohledem na typy , druhy staveb a její 

pořízení, jako výchozí pro možnost dalšího zpracování.  Tyto údaje jsem vypracoval  

výběrem  a ukazatelem podle druhu stavebních  požadavků, jak z hlediska zájemců o 

bytovou výstavbu, tak i z hlediska zřizovatelů bytové výstavby.  

Toto rozdělení je použito proto,  aby bylo možné zabývat se jednotlivými 

subjekty,  jejich činností,   posláním a odpovědností. Umožní ale podle něho analyzovat 

s určitým vymezením  současný stav v bytové výstavbě  tj., vyjádřit stávající stav a 

možnosti financování  bytové výstavby.  

V první části práce budu se zabývat teoretickými aspekty charakteristickými pro 

tuto oblast. 

Z hlediska průzkumu a zjišť ování  podkladů pro analýzu současného stavu  bylo 

velmi obtížné zjišť ovat  konkrétní stav u zvolených objektů a subjektů.  Byly použity 

dva případy v brněnské lokalitě. Dva odlišné typy developerských projektů a jejich 

porovnání a popsání případných výhod či nevýhod jednotlivých variant. Tyto budou 

uvedeny v části Analýza současného stavu.  

Zjistit ukazatele financování bytové výstavby, s možností využití alternativních 

způsobů financování, či spolufinancování, případné nedostatky či nedokonalosti a  
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případně navrhnout nějaké řešení ke zlepšení stávající situace, bylo v obou případech 

obtížné spíše nemožné, pro jejich nesdělitelnost a nezájem. Proto provedený průzkum a 

dotazování i grafika, byla v analýze současného stavu použita. Neposkytuje však 

vhodné výsledky tohoto průzkumu pro syntézu použitelné, pro hlavní úkol Možnosti 

financování bytové výstavby v ČR.  

Sestavil jsem možnosti financování bytové výstavby v ČR, podle údajů 

uváděných v internetovém podání různými subjekty.  Jsou to převážně informativní 

údaje, uváděné v souvislosti s nabídkami, inzercí. 

Při studiu na této práci jsem současně zjišť oval možnosti podpory a dotací na 

bytovou výstavbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12  
 

3 Teoretická východiska 

 

3.1 Pojem projektu 

Financování developerských realitních projektů je specifickým typem projektového 

financování. Developerský projekt představuje cestu od prvotní myšlenky přes její 

realizaci až po finální umístění na trhu.  

Nejčastějšími typy projektů jsou v současné době projekty výstavby bytových 

domů (komplexů) a obchodních prostor (administrativní budovy, obchodní centra, 

logistika). V blízké budoucnosti lze očekávat růst projektů infrastrukturálních a projektů 

týkajících se rekrace, ubytování a volného času. 

Na projektu se zpravidla podílí celá řada subjektů, zejména developer, tj. subjekt, 

který nese odpovědnosti za celkovou realizaci projektu, a generální dodavatel (stavební 

firma) a dále architekti, projektanti, financující instituce, právníci, další poradci a 

samozřejmě projektoví manažeři. 

Postavení developera je potřeba odlišit od postavení finálního investora. Finální 

investor má zájem vlastnit výsledný projekt (byt) a pouze pobírat výnos ze své investice 

(například nájemné nebo bydlení pro sebe), nechce však podstoupit rizika výstavby. 

 

Většina developerů realizuje projekty s finančním investorem a nebo s bankou. 

Finanční investor bude zpravidla v postavení tzv. equity partnera, tj. subjektu, 

který poskytuje finance, které developer v daném čase nemá k dispozici, výměnou za 

podíl na zisku z projektu. Zároveň však nese velkou část rizika spojeného s projektem. 

Naproti tomu banka poskytuje úvěr výměnou za pevně stanovený úrok a nese pouze 

riziko úplného kolapsu projektu. 

Developerské společnosti působí na realitním trhu v těchto základních 

segmentech: 

· rezidenční (bydlení), 

· retail (obchody), 
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· kanceláře, 

· průmyslové nemovitosti (sklady, výrobní objekty), 

· hotely a leisure (volný čas a zábava, tj, multikina, aquaparky). 

 

Developer i každý investor, zvažuje moment, kdy z projektu vystoupí (tzv. exit), 

a podle toho nastavuje vztahy s ostatními zúčastněnými subjekty. Z tohoto pohledu lze 

pro zjednodušení nastínit tři nejčastější situace 1: 

1) Developer kupuje pozemek nebo budovu proto, aby 

vytvořil koncept (studii) a celý projekt (hmotný substrát a studii) dále 

prodává jinému developerovi, který jej provede a zpravidla prodá 

finálnímu investorovi. Prodává vizi. 

2) Původní developer projekt dovede až do stádia územního 

rozhodnutí a posléze jej prodá dalšímu developerovi, který jej po 

dokončení prodává finálnímu investorovi. 

3) Developer projekt realizuje od prvotní myšlenky až do 

otevření a prodává jej finálnímu investorovi. Pouze u tohoto modelu 

dochází u jednoho subjektu k realizaci všech fází projektu. 

 

3.2 Fáze projektu 

Lze konstatovat, že obecně existují následující základní fáze jakéhokoli 

developerského projektu: 

1) Přípravná fáze 

2) Realizační fáze inženýrská  

3) Realizační fáze stavební  

4) Závěrečná fáze po dokončení  

                                                 
1 ACHOUR, GABRIEL, a kol. Financování developerských projektů. 1.vyd. Praha: Asociace pro 

rozvoj trhu nemovitosti, občanské sdružení, 2008. bez ISBN. 

 



 14  
 

V následujících odstavcích jednotlivé fáze přiblížím.2 

 

3.2.1 Přípravná fáze 

V této fázi se vytváří koncept projektu, a to podle očekávání a potřeb investorů a 

jejich finančních možností a podle možností daných regulativy území a faktickou situací 

(stav pozemku, technické napojení, finanční možnosti, právní úprava). Řeší se otázka 

samotné proveditelnosti projektu, v tzv. studii proveditelnosti. Taková studie by měla 

obsahovat základní myšlenku projektu, jeho etapy (základní harmonogram), analýzu 

trhu (vývoj poptávky i nabídky), marketingovou analýzu, strukturu řízení projektu, 

základní náčrt technického řešení projektu, dopad projektu na životní prostředí, finanční 

plán a analýzu a řízení rizik. Územní a jiné rozhodování – urbanistické a 

architektonické studie apod. 

V této fázi je potřeba vyřešit širší otázky spojené s projektem, jako je například 

památková ochrana, vyvolané investice (tj. investice, které sice nejsou součástí 

projektu, ale bude je potřeba vynaložit v souvislosti s ním – například posílení 

přístupových cest) nebo změna územního plánu, a v případě potřeby jednat se zástupci 

města nebo jiných úřadů a získat jejich podporu pro projekt. 

V přípravné fázi často nejsou uzavírány konečné smlouvy, ale pouze základní 

body budoucí spolupráce jednotlivých účastníků projektu ( tzv. term-sheet, hrade of 

terms). Často ani není potřeba vytvářet projektovou společnost. 

 

3.2.2 Realizační fáze inženýrská 

Tato fáze je zahájena momentem, kdy se developer rozhodne, že projekt bude 

realizovat. Náklady v této fázi převyšují jakékoli výnosy (pokud nějaké jsou – zpravidla 

však jde o vedlejší záležitost, například dobíhající nájemní smlouvy na pozemky nebo 

úroky). 

                                                 
2 ACHOUR, GABRIEL, a kol. Financování developerských projektů. 1.vyd. Praha: Asociace 

pro rozvoj trhu nemovitosti, občanské sdružení, 2008. bez ISBN. 
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V této fázi dochází k: 

1) získání vlastnického práva k pozemkům včetně provedení 

právního technického auditu 

2) získávání všech potřebných povolení, zejména územního 

rozhodnutí 

3) sjednání podmínek spolupráce se zhotovitelem projektu a 

ostatními dodavateli a zúčastněnými osobami, včetně bank. 

 

Významnou etapou, bez které by se dnes neměla příprava žádného kvalitního 

developerského projektu uskutečnit, je provedení tzv. právního auditu. Právní audit 

může odhalit zásadní právní rizika projektu, které můžou projekt znemožnit nebo jej 

podstatně zkomplikovat. Zároveň je v této fázi důležité provést důkladný geodetický 

průzkum pozemků v katastru, který může odhalit ekologickou kontaminaci pozemků, 

komunikaci sítí, ekologická nebo jiná technická rizika spojená s realizací projektu. 

Právní i technický audit by tak měl být proveden v takovém časovém horizontu, 

který umožní, aby na základě zjištěných závěrů mohlo být rozhodnuto o dalším 

pokračování projektu.  

 

3.2.3 Realizační fáze stavební 

Tato fáze je charakterizována 

1) výstavbou a koordinací výstavby a všech ostatních aktivit 

2) paralelním sjednáváním podmínek budoucího užívání budov. 

V této fázi právě u rezidenčních projektů dochází paralelně s výstavbou 

k uzavírání smluv o smlouvách budoucích na prodej bytových jednotek. U 

administrativních projektů dochází rovněž k uzavírání smluv o budoucích smlouvách 

nájemních. 
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3.2.4 Závěrečná fáze po dokončení 

Tato fáze je finálním završením celého procesu realizace projektu. Je 

charakterizována: 

1) předáním projektu uživatelům (vlastníkům bytů u rezidenčních 

projektů nebo nájemcům prostor u kancelářských budov) 

2) prodejem projektu finálnímu investorovi, kromě případu, kdy jsou 

veškeré bytové jednotky prodané a projektová společnost vstupuje do likvidace. 

V této fázi dochází k finalizaci všech aktivit, zejména u bytových projektů 

k převzetí díla a předání klientům, vytvoření vlastníků, k předání infrastruktury projektu 

městu, k vypořádání vad atd. 

 

 

3.3 Právní struktura realitních projektů 

Realitní projekt je možné zpravidla odlišit od jiných realitních projektů jinou 

polohou, účelem projektu, druhem a nebo stavem nemovitosti, vlastnickou strukturou 

nebo rizikem. Rizika je pro všechny zúčastněné strany vhodné oddělit od stejných rizik 

jiných projektů. Pro tyto účely se běžně zakládá společnost (tzv. projektová společnost), 

která realizuje projekt, tzn. vlastní příslušné nemovitosti a vstupuje do nejdůležitějších 

právních vztahů týkajících se projektu. 

Projektová společnost se tak zpravidla stává uzlem vztahů týkajících se 

projektu a uzavírá všechny smlouvy podstatné pro realizaci projektu, zejména ohledně 

shromažďování zdrojů financování, nabývání pozemků, projektování a výstavby a 

posléze realizace výnosu prostřednictvím pronájmu, užívání nebo prodeje nemovitosti 

či její části. 
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3.4 Projektová společnost a její akcionáři 3 

Projektová společnost má většinou formu kapitálové společnosti, tj. společnosti 

s ručením omezeným (s.r.o.) nebo akciové společnosti (a.s.). Důvody pro volbu této 

formy odpovídají některým základním vlastnostem kapitálových společností, a to: 

1) Neomezená právní subjektivita, tj. oddělení jmění (majetku a 

závazků) projektové společnosti od jmění jejích akcionářů nebo společníků a 

neomezená možnost nabývat majetek nebo se zavazovat. Díky této vlastnosti je 

riziko projektu oddělené od rizika úpadku akcionáře, protože pro uspokojení 

závazků akcionáře není možné zasahovat do majetku společnosti. 

2) Omezené ručení 

3) Převoditelnost akcií, resp. podílů, která umožňuje změnu 

vlastnictví projektu bez podstatnějších zásahů do vztahů, které nemusejí být 

změnou vlastnictví v ekonomickém smyslu dotčeny (například nájemní vztahy, 

předkupní práva k nemovitostem apod.).  

V ojedinělých případech mívá projektová společnost jinou právní formu, 

většinou z daňových důvodů, když osobní společnosti (veřejná obchodní společnost a 

komanditní společnost) podléhají v jistém ohledu odlišnému daňovému režimu.  

V případě projektů, kde dochází po jejich realizaci k prodeji nemovitostí 

(rezidenční projekty), projektová společnost po dokončení projektu a odprodeji všech 

nemovitostí (bytových jednotek) někdy slouží pro poskytování služeb zákazníkům, ale 

častěji vstupuje do likvidace a po likvidaci zaniká.  

Projektová společnost hradí veškeré náklady projektu, tj. kupní cenu původním 

vlastníkům pozemků (pokud je kupuje) a ceny za služby dodavatelům služeb. Za tímto 

účelem projektová společnost získává vlastní i cizí zdroje a na její úrovni se tudíž 

soustředí vztahy týkající se financování projektu, tj. úvěrové smlouvy a akcionářské 

smlouvy.  

 

                                                 
3 Financování PPP projektů [online].[cit.2009-9-26]. Dostupné z www: 
<http://www.pppcentrum.cz/index.php?cmd=article&lang=cs&id=357>. 
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Smlouva o dílo 

Pro zajištění výstavby projektová společnost zpravidla uzavírá smlouvu o dílo 

s generálním dodavatelem stavebních prací (zhotovitelem), který zajišť uje komplexní 

výstavbu. Z pohledu financování projektu jsou důležité některé zásadní parametry 

smlouvy o dílo: 4 

1) Forma ceny díla – cena díla je obvykle stanovená jako 

cena pevná anebo jako maximální garantovaná cena a investoři trvají 

na tom, aby byla neměnná, s výjimkou následné změny zadání 

projektu ze strany projektové společnosti. Zhotovitel proto často nese 

rizika spojená s výstavbou. Je důležité přesně stanovit rozsah díla, za 

který je příslušná cena stanovena. Zároveň je důležité správně nastavit 

splatnost ceny, která by měla být placena postupně, podle postupu 

prací. Celková cena je určena s ohledem na rozdělení rizik výstavby 

mezi projektovou společnost a zhotovitele. Je vhodné dbát na to, aby 

rizika, která projektová společnost nekryje jinak, byla v co nejvyšší 

míře přenesena na zhotovitele, popřípadě  aby byla zajištěna jinak. 

2) Odpovědnost za nedodržení termínu – smlouva o dílo 

obvykle obsahuje smluvní pokuty, které je zhotovitel povinen uhradit 

v případě, že nedodrží termín dokončení projektu, popřípadě termín 

dokončení jednotlivých etap. Výše těchto pokut bývá nastavena tak, 

aby přibližně pokryla škody vzniklé zdržením projektu, zejména pak 

zvýšené náklady na financování. 

3) Záruka za provedení díla – zhotovitel zpravidla poskytuje 

záruku (bankovní nebo jinou) za úspěšné provedení díla ve výši 5 – 10 

% z celkové ceny. 

4) Záruka za jakost díla – zhotovitel poskytuje záruky za 

kvalitu díla, často formulované s ohledem na existující normy nebo 

standardy používané v odvětví. Z pohledu financování jsou důležité 

                                                 
4 ACHOUR, GABRIEL, a kol. Financování developerských projektů. 1.vyd. Praha: Asociace pro rozvoj 
trhu nemovitosti, občanské sdružení, 2008. bez ISBN. 
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záruční doby a jejich srovnání s plánovanou dobou příslušných úvěrů, 

popřípadě omezení rozsahu náhrady škody zhotovitelem. 

 

V případě rezidenčních projektů, kdy projektová společnost po prodeji 

veškerých bytů vstupuje do likvidace, je důležité umožnit využití práv ze záruk 

zákazníky i po zániku projektové společnosti. Pokud je jejich přímý převod na 

zákazníky nevhodný nebo jej zhotovitel neakceptuje, je vhodné převést záruky na 

společnost, která bude nemovitost spravovat, popřípadě na společenství vlastníků bytů. 

 

3.5 Architekti a další dodavatelé 

Kromě generálního dodavatele potřebuje projektová společnost k zajištění 

realizace projektu řadu služeb, které většinou zajišť uje prostřednictvím samostatných 

smluv s jejich dodavateli (například požární ostraha, bezpečnost, opravy výtahů apod.). 

Někdy tyto služby zajišť uje správcovská společnost nebo uzavírá smlouvy pro více 

projektů, které spravuje. 

Mezi dalšími dodavateli mají významné postavení architekti. Důvodem je na 

jedné straně otázka urbanistická a architektonická, na druhé straně však také jejich 

autorská práva k projektu jako architektonickému dílu. Z pohledu financování je 

důležité, aby autor neměl práva zabránit úpravám stavby, které se stanou potřebnými 

z důvodu plnění právních povinností nebo z důvodu obchodní potřeby, například změny 

situace na trhu (například změna rezidenčního projektu na komerční). 

 

Prodej bytů u rezidenčních projektů 

U rezidenčních projektů se výnos z projektu realizuje prodejem bytových 

jednotek zákazníkům. K prodeji dochází zpravidla na základě smlouvy o smlouvě 

budoucí, kterou se zákazník i projektová společnost zavazují uzavřít kupní smlouvu ke 

konkrétní jednotce, často ještě předtím, než se projekt začne stavět, zásadně však již v 

době, kdy existuje stavební povolení. Ve smlouvě o smlouvě budoucí je důležité přesně 

vymezit jednotku, které se smlouva týká, a stanovit mechanizmus platby kupní ceny 

nebo záloh. 
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V případě bankovního financování je finální kupní cena splatná zpravidla na 

zvláštní vázaný účet u financující banky, z něhož se po vkladu vlastnictví jednotky ve 

prospěch zákazníka uvolní rovnou na splátku úvěru. V této souvislosti je potřeba 

předem ( v úvěrové smlouvě mezi projektovou společností a bankou a ve smlouvách 

budoucích kupních smlouvách se zákazníky) nastavit mechanizmus uvolňování 

zástavního práva financující banky, a to zejména pro případ, že si zákazník na nákup 

bytové jednotky bere hypotéku. 

U rezidenčních projektů je také důležité správné nastavení práv k částem 

projektu, které musejí využívat všichni zákazníci společně (zejména sítě a komunikace, 

společné části domu). Vlastník bytu bývá automaticky spoluvlastníkem společných částí 

domu v rozsahu odpovídajícím podlahové ploše jeho bytu. 

 

 

3.6 Rizika projektu 

Zásadním rizikovým bodem každého realitního projektu je uplatnění projektu 

na trhu, tj. otázka schopnosti developera prodat veškeré bytové jednotky. Úspěch 

projektu přitom závisí zejména na jeho koncepci, tj. sladění umístění produktu s jeho 

funkcí a s potřebami zákazníků v dané lokalitě. Důležité je též správně vyhodnotit 

absorpční kapacitu trhu, tj. nezahltit trh přebytečnou nabídkou bytů. Tyto faktory musí 

co nejvíce vyhodnotit každý investor. 5 

Z pohledu developera je zcela zásadní nastavit projekt tak, aby se pokud 

možno prodal celý,  protože větší část příjmu se musí použít na úhradu nákladů, resp. 

splacení úvěru bance a pouze zbývající část příjmu představuje zisk. 

Velké riziko je spojené s trváním projektu (globální rizika – hospodářská krize 

apod.) a možným pohybem cen v čase, a to jak u vstupů projektu (tj. ceny financování -  

úroky a ceny stavebních prací) tak u výstupů (ceny bytů). V okamžiku, kdy se stanoví 

cenová úroveň výstupů, tedy kdy se uzavírají předprodeje, by tudíž měla být již známá 

                                                 
5 MIRAMIS. Nové bytové projekty: katalog developerských projektů v ČR. 2007, ISSN 1801-

6626. 
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výše nákladů – ceny stavebních prací, tj. měla by být uzavřena smlouva o dílo. Pokud 

totiž v době po uzavření předprodejů stoupnou ceny stavebních prací, může se stát, že 

projekt přestane být výhodný. Vzhledem k tomu, že předprodeje jsou jistým 

indikátorem kvality projektu, banky zpravidla požadují jisté procento předprodejů jako 

podmínku financování a proto zde do jisté míry vzniká otázka, co má být dřív – zda 

uzavření smlouvy o dílo a přijetí s tím spojených finančních závazků anebo uzavření 

příslušných smluv se zákazník (tj. marketing a celá organizace prodeje) a s tím spojené 

omezení příjmů projektu. 

Vážným rizikem realitních projektů je také selhání, případně až úpadek 

generálního dodavatele (nebo jednotlivých dodavatelů). Úpadek dodavatele může 

ohrozit projekt nejen ve fázi výstavby, ale i ve fázi po dokončení, pokud jde o 

vyřizování reklamací. Pokud dodavatel není k dispozici pro provedení oprav, mohou 

problémy s reklamacemi vážně ohrozit reputaci developera i výnosnost projektu, 

případně dalších projektů tohoto developera. S ohledem na to, je potřeba dodavatele 

vybírat a též následně důkladně prověřit základní parametry smlouvy o dílo.  

 

 

3.7 Bankovní financování 

 

Banka je jedním z dodavatelů developera. V oblasti finančních služeb banka 

vystupuje zejména jako:  

1) poskytovatel dluhového financování 

2) garant dokumentárních plateb (garance, jistotní účty) 

3) zprostředkovatel transakčních služeb (platby, vklady, výběry) 

4) zhotovitel dočasně volných prostředků 
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3.7.1 Projektové úvěry versus korporátní úvěry 

Většina běžných úvěrů poskytovaných obchodním společnostem pro jejich 

provoz jsou tzv. korporátní úvěry. V rámci realitních financování se však převážně 

využívají tzv. projektové úvěry, které mají jistá specifika. 6 

Korporátní úvěry jsou úvěry, které jsou poskytovány společnosti s jistou 

finanční historií, se širší škálou aktiv a nemusejí být omezeny na financování určitého 

konkrétního projektu 

Projektové úvěry, na rozdíl od korporátních úvěrů, jsou poskytovány pro účely 

financování konkrétního projektu, často přímo projektové společnosti a s omezenou 

možností domáhat se v případě nesplacení úvěru jeho uhrazení ze strany klienta. 

Hodnocení úvěrového rizika vychází z budoucí schopnosti daného projektu 

v krátkodobém až dlouhodobém horizontu splatit své závazky a banka proto klade důraz 

na kvalitu projektu a jím generované cash flow. Obvykle se projektují budoucí 

hospodářské výsledky opřené o předem dohodnuté prodeje a náklady. Individuální péče 

o jednotlivá hlavní rizika a jejich zajištění snižuje pravděpodobnost odchylek a jejich 

dopad do hospodaření a majetku. To umožňuje pracovat s delší dobou splatnosti úvěru. 

 

Metody omezení rizika banky 

Banky považují financování nemovitostních projektů za rizikové a snaží se 

maximálně ošetřit rizika ještě před vlastním čerpáním úvěru.  

 

 

Podmínky čerpání 

Před prvním čerpáním úvěru banka zpravidla žádá, aby byly uspokojivě 

doloženy následující skutečnosti: 

 
                                                 

6 POLIDAR, V., Management bank a bankovních obchodů, 2.vyd., Praha, Ekopress 1999, ISBN 

80-86119-11-4  

 



 23  
 

1) založení projektové společnosti a podepsání všech potřebných 

úvěrových, zástavních a projektových smluv potřebných pro realizaci projektu 

2) právní a technická fakta, potvrzující, že příjemce úvěru ani 

chystaný projekt nemá právní ani technickou vadu, která by bránila realizaci 

projektu. Často banka požaduje i posudek externích právních poradců banky 

potvrzující platnost a vymahatelnost úvěrové dokumentace 

3) podnikatelský plán potvrzující reálnost projektu, co se týče 

úměrnosti rozpočtových nákladů, dosažitelnosti předpokládaných výnosů 

z prodeje bytů apod. 

4) zpráva nezávislého experta potvrzující platnost a úplnost 

územního rozhodnutí a stavebních povolení pro daný projekt, dále že smlouva o 

dílo s dodavatelem splňuje standardní parametry (cena a termín dodání) a 

platební podmínky a v neposlední řadě, že rozpočtové náklady jsou úměrné 

zamýšlenému projektu a čas k jeho realizaci je realistický. Součástí zprávy bývá 

sdělení, zda je projekt vyhovujícím způsobem pojištěn. Nezávislý expert určí též 

stupeň rozestavěnosti, pokud banka vstupuje do financování v době, kdy je 

projekt již rozestavěn 

5) uhrazení dohodnutého procenta (zpravidla 25 – 30 %) 

rozpočtových nákladů z vlastních zdrojů projektové společnosti, resp. 

developera 

6) zda je dosaženo dohodnutého procenta prodejů 

7) předložení katastrem potvrzeného podání návrhu na vklad 

zástavního práva 

 

 

Prohlášení a záruky 

Banka zpravidla vyžaduje, aby dlužník, resp. jeho mateřská společnost 

prohlásila, že některé skutečnosti týkající se projektu jsou pravdivé. Nepravdivost 
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prohlášení se považuje za porušení úvěrové smlouvy a může vést ke zesplatnění 7 úvěru. 

Účelem prohlášení je tak přenos rizika jejich nepravdivosti na dlužníka tím, že banka 

bude mít k dispozici potřebná oprávnění umožňující jí sjednat nápravu pokud se ukáže, 

že některý z předpokladů, z nichž vycházela při poskytování úvěru, je nepravdivý. Není 

nutné, aby dlužník s jistotou dokázal potvrdit, že všechna prohlášení jsou pravdivá, ale 

spíše, aby byl ochoten nést riziko jejich nepravdivosti. Podle informací, které jsem 

získal, nebývá v praxi zesplatnění úvěru pro porušení prohlášení velmi časté. 

 

 

Zajištění a jejich účel 

Účelem zajištění je ochrana banky při totálním neúspěchu projektu, kdy banka 

použije výnosy z realizace zajištění ke splácení úvěru. Zajištění je nutnou součástí 

kvalitní struktury financování, nicméně banka k realizaci zajištění přistupuje pouze 

v krajním případě poté, co vyčerpá všechny možnosti spolupráce s klientem při realizaci 

projektu. 

Finanční zajištění 8 je relativně nový, avšak významný zajišť ovací instrument, 

který přinesl do české právní úpravy první náznaky posilování postavení věřitele – 

příjemce zajištění – včetně například zlomového zavedení možnosti užití tzv. propadné 

zástavy. Neopominutelným aspektem finančního zajištění je rovněž automatické užití 

příslušných ustanovení upravujících tento institut (nedojde-li k jejich explicitnímu 

vyloučení), jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky. Fakticky tak spadá pod režim 

finančního zajištění každé zajištění pomocí zástavního práva či zajišť ovacího převodu 

práva, jsou-li předmětem zajištění peněžní prostředky či investiční nástroje nebo i práva 

s nimi související, je-li jednou ze stran příslušného ujednání některý ze zákonem 

stanovených kvalifikovaných subjektů (např. banka, obchodník s cennými papíry, nebo 

pojišť ovna) a je-li zajišť ována pohledávka, jejímž předmětem jsou výlučně peněžní 

                                                 
7 Zesplatnění – druh sankce banky. Právní úkon v souladu se smlouvou, jímž banka na základě prodlení 
klienta oznámí, že je celý úvěr splatný najednou. Zpravidla může rovněž zvýšit úrokovou sazbu 
sjednanou ve smlouvě až o několik desítek procent.  
8 Finanční zajištění [online].[cit.2009-8-26]. Dostupné z www: 
<http://www.epravo.cz/top/clanky/financni-zajisteni-cekaji-zmeny-57872.html>. 
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prostředky, finanční nástroje či práva a pohledávky s nimi související (pohledávka 

finančního charakteru). 

V souvislosti s poskytováním úvěru vyžaduje banka od klienta řadu záruk a 

zajištění v závislosti od konkrétního projektu. Mezi zajištění typicky patří: 

1) zástava nemovitosti 

2) zástava obchodních podílů / akcií dlužníka 

3) zástava pohledávek z kupních smluv (popř. jejich postoupení) 

4) záruka mateřské společnosti za úhradu navýšených nákladů 

 

Výše uvedené standardní zajišť ovací instrumenty mohou být rozšířeny o další 

zajištění a to na základě specifika daného projektu. 

Banka zpravidla požaduje po dlužníkovi, aby udržoval zajištění v platnosti a 

v nezměněné výši po celou dobu financování. Nedodržení této povinnosti je hodnocené 

jako porušení úvěrové smlouvy a může vést k zesplatnění úvěru. 

 

 

3.8 Finanční ukazatele 9 

Je běžné, že banka požaduje od dlužníka splnění určitých finančních ukazatelů. 

Finanční ukazatele vycházejí z podnikatelského záměru klienta 

Klient se zaváže ve smlouvě finanční ukazatele pravidelně plnit a 

k dohodnutému datu banku o jejich plnění informovat. Neplnění těchto ukazatelů 

představuje porušení úvěrové smlouvy. Finanční ukazatele mají motivační a kontrolní 

charakter. Musí být značně definované a transparentně kontrolovatelné. 

U developerských projektů jsou obvykle užívané finanční ukazatele 

následující.  

 

                                                 
9 ACHOUR, GABRIEL, a kol. Financování developerských projektů. 1.vyd. Praha: Asociace pro rozvoj 
trhu nemovitosti, občanské sdružení, 2008. bez ISBN. 
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A) V průběhu výstavby 

1) LTC (Loan to Cost): výše úvěru jako poměr rozpočtovaných 

nákladů celého projektu. Zpravidla nesmí překročit 70%. 

2) Procento předprodejů: poměr hodnoty bytů, k nimž jsou uzavřeny 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní, k předpokládaným celkovým výnosům 

projektu. V současné době je obvyklé až 30%. 

 

B) Ve fázi investiční 

1) LTV (Loan to Value) – měří poměr nesplacené části úvěru 

s úroky k tržní hodnotě nemovitosti. Počítá se obvykle jednou ročně a 

v současnosti se požaduje kolem 75%. Důležité je nezávislé ocenění od 

renomovaného experta prováděné každý rok. Pokud se tržní hodnota 

financovaného aktiva nečekaně sníží a existující úvěr „přesáhne“ dohodnutý 

finanční ukazatel (např. LTV = 79%), je klient povinen část úvěru neprodleně 

splatit tak, aby se LTV snížilo na požadovanou výši, jinak dojde k porušení 

úvěrové smlouvy a následné zesplatnění úvěru. Konkrétní postup závisí na 

dohodě a konkrétní formulaci v úvěrové smlouvě. 

2) DSCR (Debt Service Cover Ratio) sleduje poměr mezi volným 

cash flow dlužníka a dluhovou službou (souhrn úroků a splátek jistiny, které je 

dlužník povinen v daném období splatit). Obvyklá hodnota je kolem 120%.  

 

 

Banka se snaží motivovat dlužníka k naplnění finančních ukazatelů, tj. 

k dosažení výsledků, které zajišť ují řádné splacení úvěru, a to tím, že banka je zpravidla 

se vzrůstajícím  procentem předprodejů ochotna snížit marži. 

Finanční ukazatele mají pro banku důležitý kontrolní význam. Pokud nejsou 

ukazatele dodržovány, banka je oprávněna okamžitě zjednat nápravu: pozastavit 

čerpání, donutit klienta dodat do projektu vlastní zdroje, zvýšit marže, požadovat 

pokuty atd. Cílem banky však není kolaps projektu, ale důsledná kontrola nad všemi 
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fázemi života projektu včetně výstavby, provozu a celkového cash flow projektu tak, 

aby mohl být úvěr v dohodnutém režimu řádně splacen. 

 

 

Milníky 

Banka sleduje vývoj projektu dle „milníků“ 10, zpravidla prostřednictvím třetí 

osoby – konzultanta, neboli stavebního dozoru (nezávislý expert). Milníky jsou 

odvozeny z podnikatelského plánu klienta. Za obvyklé milníky jsou považovány: 

1) Dokončení prvního nadzemního podlaží – v tento okamžik již 

může být do katastru  nemovitostí zapsaná rozestavěná stavba a k této stavbě 

zřízeno zástavní právo. 

2) Dokončení hrubé stavby. 

3) Kolaudace a předání budovy – zde je klíčová zpráva nezávislého 

experta, který musí bance potvrdit, že stavba byla ukončena v souladu se 

stavebním povolením, dosahuje projektovaných parametrů, byly odstraněny 

klíčové nedodělky atd.  

 

Tyto milníky a dodržování harmonogramu pomáhá bance sledovat nezávislý 

expert. Důslednou kontrolou milníků a dodržování harmonogramu banka sleduje, zda 

nedochází k časové prodlevě a nevýšení nákladů. Pokud nezávislý expert upozorní na 

časovou prodlevu či nárůst nákladů, zpravidla dochází k porušení úvěrové smlouvy a 

banka je oprávněna neprodleně zjednat nápravu.  

 

 

 

                                                 
10 Milník - je pojem označující "mimořádnou událost" v dění projektu, často spojenou s dosažením 
významných výstupů. Milník však může označovat  pouze začátek a konec určitého úseku projektu. 
Milníků je často využíváno při provádění tzv. "analýz trendů" v rámci řízení a kontroly projektu.  
Při plánování projektu jsou milníkům přiřazovány termíny kontrol, milníku je dosaženo, pokud jsou při 
dané kontrole předloženy všechny s milníkem spojené výstupy. 
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Další povinnosti dlužníka 

 

Banka zpravidla vyžaduje i plnění dalších závazků týkajících se financovaného 

projektu. Patří mezi ně závazky dlužníka, a to zejména: 

1) úvěrové prostředky budou použity výhradně k dohodnutým 

účelům 

2) projekt bude dokončen ve stanoveném termínu a dlužník obstará 

všechna povolení potřebná k zahájení projektu 

3) dlužník neposkytne žádné záruky/úvěry třetím osobám bez 

předchozího souhlasu banky 

4) žádná podstatná aktiva projektové společnosti nebudou prodána 

bez souhlasu banky 

5) vlastnická (akcionářská) struktura nebude měněna bez 

předchozího souhlasu banky 

6) žádná z projektových smluv (prodejní, smlouva o dílo atd.) 

nebude podstatným způsobem měněna bez předchozího souhlasu banky 

7) financovaná aktiva budou řádným způsobem pojištěna 

8) klient bude informovat o jakémkoli nově vzniklém právním sporu 

 

 

 

3.9 Typy úvěrů 11 

Typ úvěru je vždy určován účelem financování. V nemovitostním  financování 

se nejčastěji objevují následující typy: 

 

 
                                                 
11 ACHOUR, GABRIEL, a kol. Financování developerských projektů. 1.vyd. Praha: Asociace pro rozvoj 
trhu nemovitosti, občanské sdružení, 2008. bez ISBN. 
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Akviziční úvěr 

Klient obvykle kupuje konkrétní akta (pozemky, nemovitosti) nebo majetkové 

podíly ve společnosti, která taková aktiva vlastní. Obvyklá výše úvěru: 70 % akviziční 

ceny. 

 

Před-developerský úvěr 

Klient kupuje pozemky bez toho, aby měl připravený developerský projekt. 

Častým účelem financování je nákup takového pozemku nebo zajištění prací na 

přípravě developerského projektu. 

Obvyklá výše úvěru: 50% tržní ceny pozemku. 

Klíčovým rizikem je kvalita a historická zkušenost klienta a jeho schopnost 

vrátit půjčené zdroje. 

 

Developerský úvěr 

Klient organizuje výstavbu nemovitosti. Účelem financování jsou úhrady 

nákladů spojených s výstavbou dané nemovitosti (zejména stavební náklady, finanční 

náklady). 

Obvyklá výše úvěru: 75% nákladů projektu. 

Mezi rizika patří včasnost výstavby v kvantitě a kvalitě (stavební riziko – 

dodržování harmonogramu výstavby) a prodejnost postavené nemovitosti. 

 

Investiční (hypoteční) úvěr 

Klient provozuje funkční nemovitost. Účelem tohoto úvěru je obvykle 

refinancování akvizičního či developerského úvěru nebo refinancování vlastních zdrojů. 

Obvyklá výše úvěru: 70% tržní ceny  nemovitosti. 
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3.10 Syndikace a klubové půjčky 

U finančně náročných projektů a souvisejících úvěrů je obvyklé, že jedna banka 

není připravena nést celé riziko úvěrového zatížení sama. Na trhu úvěrů tak dochází ke 

dvěma základním postupům „skladby“ úvěrových zdrojů – syndikace a poskytování 

klubových úvěrů. 

 

Syndikace 12 

U syndikací je běžný následující postup: jedna banka (označující se v tomto 

případě jako aranžér) poté, co získá od dlužníka mandát k aranžování transakce, 

dohaduje s dlužníkem veškeré podmínky financování a uzavírá s ním úvěrovou 

smlouvu. Současně se banka dlužníkovi zavazuje, že poskytne celou částku 

požadovaného úvěru. Dlužník je též informován o tom, že aranžér je oprávněn část 

úvěru následně po podpisu úvěrové smlouvy prodat, zpravidla předem vybraným 

bankám. Pokud se prodej úvěru z jakéhokoliv důvodu neuskuteční, zůstává aranžér 

jediným věřitelem, který musí úvěr poskytnout.  

Banky, které si po podpisu úvěrové smlouvy část úvěru koupí, se stávají 

účastníky na základě podpisu tzv. převodního certifikátu. Současně z úvěru přechází na 

účastníky syndikátu zpravidla odpovídající práva na zajištění. 

U syndikace musí banka v roli aranžéra zvážit riziko, nakolik se jí podaří 

připravit strukturu financování tak, aby byla dostatečně atraktivní a bezpečná pro 

následný prodej. Tato banka je vystavena tzv. upisovacímu riziku, které spočívá v tom, 

že pokud se jí nepodaří části úvěru prodat bankám na trhu, ponese celé riziko úvěru 

sama.  

 

Výhody Syndikovaného úvěru: 

• optimalizace pasiv pro klienta 

• významné snížení rizika pro investory 

                                                 
12 Syndikovaný úvěr [online].[cit.2009-6.22]. Dostupné z www: < 
http://www.kb.cz/cs/seg/seg5/products/syndicated_loan.shtml>. 
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• záznam na trhu (benchmark), usnadňující stanovení ceny při další 

syndikaci 

• dosažení optimální tržní ceny při nejnižším riziku díky principu nejlepší 

nabídky 

• příležitost získat prostředky v objemu mnohonásobně převyšujícím 

možnosti bilaterálního financování 

• produkt je pro každého klienta individuálně přizpůsoben a umožňuje tedy 

řešit konkrétní finanční potřeby 

 

 

Klubové půjčky 13 

U klubových půjček je postup takový, že se dohodne dvě a více bank 

s dlužníkem o parametrech financování hned od počátku, společně podepisují jednu 

úvěrovou smlouvu a každá ze zúčastněných bank vytvořeného klubu poskytne pouze 

příslušnou část úvěru – nikoliv celkovou částku jako v případě syndikace. Transakce tak 

má jednoho dlužníka a několik věřitelů hned od počátku. Odpadá zde upisovací riziko.  

Klubové půjčky v současné době naprosto převažují na trhu jako způsob 

financování opravdu velkých projektů, zvláště pak v současné krizi v oblasti 

financování nemovitostí. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Klubové půjčky [online].[cit.2009-6-21]. Dostupné z www: 
<http://www.kb.cz/cs/seg/seg5/products/klub.p.shtml>. 
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4 Analýza problému a současné situace 

 

Financování bytové výstavby by v zásadě mohlo probíhat stejně jako 

financování mnoha jiných investičních záměrů, které podnikatelé nebo i osoby 

nepodnikatelské realizují.  Přesto však zcela běžně slyšíme o „problematice financování 

bytové výstavby“ nebo o „podpoře rozvoje bydlení“, popř. dalších variacích zhruba 

téhož obsahu. Proč se tady stále dokola (již více než 100 let) vracíme k otázkám 

spojeným s financováním bytové výstavby – nebo lépe financováním rozvoje bydlení? 

Odpověď je vlastně jednoduchá. Potřeba bydlení je jednou ze základních lidských 

potřeb a s vývojem civilizace se její uspokojování stává stále náročnější. Přitom 

neexistuje žádné jednotné měřítko pro stanovení způsobu (formy, kvality, ceny, 

estetiky) uspokojování této potřeby ani v čase ani v prostoru, ba ani pro jednotlivé 

rodiny. Existuje pouze určitá společenská zvyklost podle které v určitém období a 

v určitém území (společnosti) lze formulovat základní standardy bydlení, které většina 

společnosti uznává. Civilizovaná společnost také zpravidla uznává to, že by každý její 

příslušník měl mít reálnou příležitost svoji potřebu bydlení uspokojit. Společnost ovšem 

nemůže kalkulovat s individuálními názory a představami občanů o úrovni bydlení a 

proto vytváří soubor pravidel (právních, ekonomických a technických), v jejichž rámci 

se její ochota pomáhat občanům s opatřením bydlení pohybuje. Podobně ovšem 

společnost postupuje v otázkách školství, zdravotnictví či jiné starostlivosti. Je tedy 

zřejmé, že z hlediska role společnosti (státu) se jedná o problematiku sociální, myšleno 

ovšem v širším slova smyslu jako účast, resp. soužití ve společnosti. Základním rámcem 

pro vytvoření jakéhokoliv systému financování bytové výstavby je především „Státní 

bytová politika“ pro příslušné období, což je konkrétní politika vlády, jejíž principy a 

nástroje jsou podle charakteru promítány do zákonů, nařízení vlády či metodik 

hospodaření s rozpočtovými (a jim podobnými) prostředky. 

 Na tento rámec pak mohou navazovat opatření přijatá na úrovni krajů a obcí.  

Ve stanoveném rámci se také pohybují různé neziskové organizace a reagují na něj i 

podnikatelské subjekty. Stanovený rámec samozřejmě ovlivňuje též chování občanů při 

řešení jejich bytové potřeby. Státní bytovou politikou je třeba především rozumět 

soubor cílů, které si vláda stanovila pro dané období a dále potřebné legislativně-právní 

a ekonomické kroky k jejich naplňování. Je tedy evidentní, že konkrétní sazby pomoci 
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jsou až výslednými hodnotami, potřebnými k dotažení vytvořených systémů 

k jednotlivým občanům či firmám. 

 

 Máme li se zabývat  financováním bytové výstavby, musíme si 

především stanovit vlastní podnikatelské,  investiční záměry  pro toto poslání. A to 

z hledisek jednotlivých zainteresovaných stran. Tyto lze podle zainteresovanosti – 

stupně zájmu o bytovou výstavbu zjednodušeně  vymezit: 

o Zájemci o zajištění bytové výstavby a její financování – nebydlící, 

nebo v tíživé situaci z hlediska bydlení žijící občané  ČR,  osoby jako 

jednotlivci s požadavkem na vlastnický nebo nájemní vztah k bytu,  dále 

pak jednotlivci či skupiny lidí mající komerční zájem na vlastnictví bytů. 

o Zájemci o naplnění tohoto požadavku  tj. pořízení bytové výstavby – 

stavební podnikatelské subjekty (firmy), řešitelé (architekti, projektanti, 

developerské společnosti, investoři   

 

Protože se žádný z dostupných materiálů tímto celkově nezabývá a to ani různá 

opatření vládní a jiná,  která  povětšinou řeší tento úkol v určitém daném zájmu, nebo 

pro vymezený úsek, sestavil jsem, s určitými problémy, toto vymezení.  

Situaci bytové výstavby jsem vypracoval  výběrem  a ukazatelem podle druhu 

stavebních  požadavků, jak z hlediska – zájemců o bytovou výstavbu, tak i z hlediska 

zřizovatelů bytové výstavby.  

 

4.1 Požadované typy investiční stavební činnosti: 

 

Dá se to vyjádřit jen volně, protože názorů na situaci ve výstavbě je hodně,  

současným jejím ukazatelem je požadavek zákazníků tj. občanů, kteří se o byt ucházejí.  

Posuzování a řazení tohoto uskupení je možné jednak,  podle marketingových studií a 

dostupných veřejných informačních materiálů, inzercí,  jako požadavku na  trhu, nebo 

z informací demografického grafu. Proto si musíme základní sestavu vytvořit. 
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4.1.1 Výstavba vlastníků – osobní 

  realizovaná vlastním projektem, stavební realizací a financováním, kterým si 

zajišť uji vlastnické bydlení   

ü  Rodinné domy – jednogenerační (v řadovém uspořádání, samostatně 

stojící, vily) 

ü  Rodinné domy dvougenerační 

ü  Bytové domy s nízkou zástavbou (jedno až třípodlažní),  pro osoby 

podnikající v oblasti  obchodu. nebo poskytování služby bydlení, nebo 

pro subjekty,  které poskytují přímou sociální pomoc v oblasti bydlení 

 

4.1.2 Výstavba podnikatelských nájemních bytů - nedotovaných. 

Tento druh výstavby nyní prakticky neexistuje. Je jisté, že v případě realizace 

by se týkal nájmů pro vyšší a střední příjmové vrstvy obyvatelstva. V zásadě jde tedy o 

podnikání jako každé jiné. Pro tento druh výstavby doporučuji pouze možnost 

hypotéčních úvěrů (bez státního příspěvku) s možností uplatnit úroky z úvěru do 

nákladů (což je u podnikatele normální). Hlavní pomocí by tedy byla nová právní 

úprava pronajímání u  pronajímaných bytů. 

 

4.1.3 Výstavba nájemních bytů dotovaných obcemi. 

Obce v zásadě byty nepotřebují. Pokud tedy společnost podporuje bytovou 

výstavbu do majetku obcí, mělo by jít výhradně o ubytování sociální. To by mohlo 

znamenat pořizování (a provozování) bytů pro: 

• mladé osoby do 26 let, rodiny s velmi nízkými příjmy,  

•  pro důchodce a invalidní osoby (s určitou obsluhou),  

• pro neplatiče a osoby nepřizpůsobivé (třeba úpravou 

starších bytů).  
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U všech těchto skupin bytů by samozřejmě musely být stanoveny podmínky 

technické (vybavení, maximální plocha, podlažnost) a právní. Např. u osob mladých a 

s nízkými příjmy by mělo být ve smlouvě stanoveno, že ztratí-li nájemce nárok na 

užívání bytu (věk, příjmy), musí se vystěhovat. Při prodlení se mu nájemné 

jednostranně zvýši na částku třeba trojnásobnou. Z právního hlediska by muselo ve 

všech kategoriích jít o nájem sice chráněný, ale pouze pro osobu, které byl poskytnut. 

Tedy bez možnosti nároku na převod na jinou osobu či na výměnu. 

 

4.1.4 Výstavba do vlastnictví , podnikatelským způsobem - řízená 

developerským  projektem 

ü  Sídlištní celky- Rodinné domy – bez  komerčního zázemí, vybavení 

ü  Sídlištní celky- Rodinné domy – s komerčním  zázemím, vybavením 

ü  Developerská společnost, tvoří jakýsi hlavní mezičlánek, který se 

postará o vlastní developerský projekt od jeho financování, výstavby až 

po prodej koncovým zákazníkům 

ü  Rodinné domy – jednogenerační (v řadovém uspořádání, samostatně 

stojící, vily) 

ü  Rodinné domy dvougenerační 

ü  Bytové domy s nízkou zástavbou (jedno až třípodlažní),  pro osoby 

podnikající v oblasti  obchodu. nebo poskytování služby bydlení, nebo 

pro subjekty,  které poskytují přímou sociální pomoc v oblasti bydlení 

ü  Bytové domy v sídlištních celcích s vyšší zástavbou 

ü  Bytové domy residenční 
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4.2 Zájemci o zajištění bytové výstavby: 

 

Na projektu realizaci bytové výstavby se zpravidla podílí celá řada subjektů, 

zejména developer, tj. subjekt, který nese odpovědnosti za celkovou realizaci projektu, a 

generální dodavatel (stavební firma), dále architekti, projektanti, financující instituce, 

právníci, další poradci a samozřejmě projektoví manažeři. 

Všechny tyto subjekty musí být ve vzájemné koordinaci při výstavbě úspěšné, 

aby se dalo hovořit o jejich prosperitě.  

 

Developerské společnosti působí na realitním trhu v těchto základních 

segmentech: 

· rezidenční (bydlení), 

· retail (obchody), 

· kanceláře, 

· průmyslové nemovitosti (sklady, výrobní objekty), 

· hotely a leisure (volný čas a zábava, tj, multikina, aquaparky). 

 

Vztah poptávka versus nabídka 

Právě moment kde se střetává strana poptávky po bydlení (osoby, které chtějí 

bydlet – ať  již ve vlastním, nebo nájemním bytě, nebo subjekty, kupující byty 

z například spekulativního hlediska) a nabídka bydlení (zajišť ovatelé bytové výstavby) 

je tím nejdůležitějším určujícím faktorem, který řídí celý trh s byty, jejich výstavbu a 

úspěšné prodání.  Avšak v letech minulých byly typy a ceny bytů určovány spíše 

nabídkou (poptávka převyšovala nabídku) a developerské společnosti se často stávali 

tvořiteli cen. Právě v období od devadesátých let, až téměř po současnost, tento 

výsledný faktor udával trend, jakým se výstavba a hlavně ceny bytů vyvíjely a díky 

tomuto faktu ceny bytů neustále stoupaly.  
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4.3 Příklady dvou realizovaných projektů 
 

V poslední fázi kapitoly Analýzy problému a současné situace bych rád, jako 

názorný, více méně typický příklad, výstavby posledních let, prezentoval dva 

realizované projekty. Jde o projekt nazvaný v Jamách, realizovaný společností Brněnská 

developerská s.r.o.  Projekt je situován jižně od města Brna v okrajové části obce 

Moravany u Brna. V tomto projektu jde o výstavbu rodinných domů. 

Druhým analyzovaným projektem bude developerský projekt Kamechy I, 

realizovaný společnosti Jet Impera, a.s.. Bytová oblast Kamechy se nachází ve městě 

Brně – Bystrci a staví se zde tří až čtyřpatrové bytové domy. Tento projekt jsem si 

vybral hlavně z toho důvodu, že právě zde kupujeme s manželkou byt. Proto jsem 

využil kontaktů na pracovníky společnosti Jet Impera, a.s. a získal nějaké materiály a 

informace. 

 

 

4.4 Společnost Brněnská Developerská s.r.o. 

 

Den zápisu firmy do obchodního rejstříku: 18. ledna 2008 14 

Obchodní firma: Brněnská Developerská s.r.o. 

Sídlo firmy: Brno, Příkop 4, Zábrdovice,  

 PSČ 602 00  

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Počet společníků:  2  (každý 50% podíl ve společnosti) 

Základní kapitál: 200 000,- Kč 

Splaceno:  100  %  
                                                 
14 Výpis z webového portálu [online].[cit.2009-6-14]. Dostupné z www: < 
http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=700024768&sysinf.vypis.rozsah=aktualn
i&sysinf.@typ=transformace&sysinf.@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHTML&sysinf.vypis.klic=7a46
626eaafd17395347397c8de43c40&sysinf.spis.@oddil=C&sysinf.spis.@vlozka=57512&sysinf.spis.@sou
d=Krajsk%FDm%20soudem%20v%20Brn%EC&sysinf.platnost=19.01.2010>. 
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Předmět podnikání: -  realitní činnost 

 -  inženýrská činnost v investiční výstavbě 

 -  velkoobchod 

-  specializovaný maloobchod a maloobchod   

    se smíšeným zbožím 

 -  zprostředkování obchodu a služeb 

 -  provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 -  správa a údržba nemovitostí 

 

 

Jak je z výše napsaného patrné, společnost Brněnská developerská s.r.o. působí 

na trhu teprve druhým rokem. Tento fakt sám o sobě by mohl vybízet k domněnce, že 

právě v oblasti tradice společnosti bude mít Brněnská developerská s.r.o. největší 

slabinu. Bonita firmy vychází hodně z historie firmy, ale třeba i počtu úspěšně 

dokončených podobných projektů v minulosti. Od toho se samozřejmě odvíjí podmínky 

při poskytování úvěru od banky, ale i důvěryhodnost v developerskou společnost vůči 

budoucím zákazníkům – majitelům rodinných domů.  Dle jednoho z majitelů 

společnosti, se kterým jsem měl možnost hovořit a který mi také poskytl dále 

zmiňované informace a materiál o projektu V Jámách, má však již na stavebním trhu  

značné zkušenosti. Je to z toho důvodu, že oba majitelé společnosti před rokem 2008 

pracovali dlouhou dobu ve stavebnictví a v otázkách rozvoje bydlení mají velké 

zkušenosti. 

Společnost je zaměřená na developerskou činnost. Dále se věnuje rozvoji 

občanské a průmyslové výstavby formou investic do pozemků, nákupem nemovitostí i 

samotnou výstavbou bytů a rodinných domů.  Mezi její nejvýznamnější developerské 

projekty lze zařadit i výše zmiňovaný projekt V Jámách.  
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4.4.1 Developerský projekt V Jámách 

 

Projekt V Jámách představuje moderní bydlení na klidném místě v těsné 

blízkosti města Brna. 

Obrázek č. 1 – modelový přiklad projektu V Jamách 15 

 V dosahu jsou tedy téměř všechny vymoženosti moderní doby, ale i krásná 

příroda v okolí Brna. Výhodou je velmi dobrá dopravní dostupnost do Brna nejen 

automobilem, ale i autobusem. Bydlení V Jámách nabízí celkem 19  rodinných domů o 

velikosti 4 + kk a užitné ploše okolo 130 metrů čtverečních a 5 + kk o užitné ploše 

okolo 170 metrů čtverečních. Domy jsou situovány na pozemcích o velikosti v rozmezí 

cca 370 metrů čtverečních až 1600 metrů čtverečních.  Plánované dokončení výstavby 

byl předpokládán koncem roku 2009.  

Obrázek č. 1 – modelový přiklad projektu V Jamách 16 

                                                 
15 Zdroj: http://www.brnodevelop.cz/ 
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Cena rodinného domu na klíč včetně zasíť ovaného pozemku se pohybuje od 

4.660.050,- Kč vč. DPH.  Podrobnosti ukazuje následující tabulka č. 1 17 

 

 

 

Z tabulky je patrné, že za ceny za kterou se rodinné domy prodávají jsou dosti 

vysoké. Je nutné si však uvědomit, že se nacházejí doslova jen „pár metrů“ od druhého 

největšího města České republiky.  Byly na nich použity jen velmi kvalitní materiály, na 

čemž si developerská společnost zakládá. Velkou část ceny samozřejmě tvoří pozemek 

u domku a okolí, který je u některých, zvláště pak například u domu Vila SL 101, 

značně velký.  

                                                                                                                                               
16 Zdroj: http://www.brnodevelop.cz/ 
 
17 Zdroj: http://www.brnodevelop.cz/ 
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Investice do takových nemovitostí je spíše záležitost zámožnějších zákazníků, 

zvláště pak těch, kteří preferují vysoký stupeň soukromí v kombinaci s výbornou 

dostupností, což je jednou z velkých výhod.   

 

 

4.4.2 Jednotlivé fáze projektu 

 

Dle informací, které mi poskytl majitel společnosti, jsou fáze projektu 

následující. 

 

Rok 2007 

Analýza trhu a vytvoření marketingové strategie. Finanční analýza projektu a 

zhodnocení rizik. Vytvoření projektů výstavby a typů budov. 

 

Rok 2008  

18. ledna založení společnosti Brněnská developerská s.r.o. Výkup pozemků, 

zavedení inženýrských sítí, zahájení výstavby a zahájení předprodejů domů budoucím 

majitelům na základě smluv o smlouvách budoucích kupních.  Samozřejmostí je také 

schvalování úvěru od banky od Československé obchodní banky a.s. (ČSOB).   

Zákazníci jsou informování o developerském projektu především na internetových 

stránkách firmy – www.brnodevelop.cz, ale také pomocí inzerátů na internetu, dále pak 

formou letáků a přes realitní společnosti. 

Je důležité zmínit podmínky úvěru od ČSOB, které bance zaručí minimální 

rizikovost investice a samozřejmě se souladem s přijatelnou rentabilitou investice pro 

banku samotnou. Podmínky poskytnutí úvěru jsou z těch nejzákladnějších tedy 

následující: 

- nutnost minimálně  30 % již předprodaných domů budoucím majitelům 

(podepsané smlouvy o smlouvách budoucích kupních) 
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- samozřejmostí je předložení vypracovaného projektu výstavby, činností 

s tím souvisejících a finančního plánu 

- vzhledem k téměř žádné historii developerské společnosti bylo 

požadováno, aby developer financoval  projekt z 50 % 

- pozemky i rozestavěné rodinné domy jsou v zástavě u ČSOB a je jimi 

ručeno 

 

Mezi ostatní podmínky pro získání úvěru bylo třeba předložit standardní 

dokumenty jako jsou například: potvrzení o bezdlužnosti vůči Finančnímu úřadu a 

České správě sociálního zabezpečení,  vedení účtu u Československé obchodní banky 

a.s., apod. 

 

 

Rok 2009 

 Vzhledem k tomu, že společnost si dala za cíl dokončit hrubé stavby ještě před 

zimou 2008/2009, bylo tím pádem možné, aby s odchodem posledních mrazů 

pokračovaly ostatní fáze výstavby, jako jsou venkovní omítky,  vnitřní práce apod. 

Podle informace od majitele společnosti považují za velmi důležité, aby hrubé 

stavby přes zimu promrzly, protože promrznutí domů má dobrý vliv na kvalitu staveb. 

Je logické, že i zákazníci jsou pak spokojenější a právě o to jde této developerské 

společnosti.  

V roce 2009 probíhají tedy dokončovací práce na domech a v současnosti je již 

10 z 19 rodinných domků i s pozemky prodáno.  
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Na následujícím obrázku č. 2. 18 je vidět již dokončený dům Racio 360. 

 

 

4.4.3 Způsob a postupy financování developerského projektu 

 

Vzhledem k tomu, že majitel společnosti Brněnská developerská s.r.o. mi nebyl 

ochoten poskytnout žádné účetní výkazy týkající se projektu, a tyto výkazy nejsou ani 

k dispozici na internetu, nemohu udělat podrobnou analýzu takového rázu, jak by se na 

dokonalé vyjádření všech důležitých ukazatelů hodilo. Nicméně alespoň ústním 

podáním mi sdělil základní fakta, která v následujících řádcích vyjádřím. 

 

Investice do developerského projektu: 50 000 000,- Kč 

Z toho vlastní zdroje financování tvoří 50 %, tedy 25 000 000,- Kč (toto byla 

hlavní podmínka banky k získání úvěru) a zbývající část tvoří cizí zdroje, v tomto 

                                                 
18 Zdroj: http://www.brnodevelop.cz/ 
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případě úvěr od Československé obchodní banky a.s. Zde jde tedy také o částku 

25 000 000,- Kč. 

Vlastní zdroje z velké části společnost investovala do přípravných 

marketingových aktivit, dále samozřejmě ke splacení základního kapitálu společnosti 

při zakládání společnosti – 200 000,-Kč.  Vlastní zdroje byly použity na výkup 

pozemků v dané lokalitě, na vybudování inženýrských sítí a na různé poplatky, které 

jsou dnes již samozřejmostí snad v každé instituci.  

Cizí zdroje ve formě úvěru jsou z největší části použity na výstavbu rodinných 

domů. 

V dnešní době je téměř samozřejmostí a i z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že 

zálohy od budoucích majitelů, kteří již mají podepsanou smlouvu o smlouvě budoucí 

kupní bývají často již používány na financování stavby ještě před jejím rozestavěním. 

Dosti častá je situace, kdy developerská společnost začíná investovat výstavbu právě 

z nemalých záloh na koupi bydlení v době, kdy prakticky ještě nebylo kopnuto do země.  

Jinou strategii v tomto případě razí společnost Brněnská developerská s.r.o. při 

projektu V Jámách. Financuje vše z vlastních zdrojů a z úvěru od banky a až je teprve 

v určité fázi rozestavěnosti – například jsou-li dokončeny hrubé stavby, tak inkasuje od  

budoucích vlastníků zálohy z kupní ceny nemovitosti. Toto probíhá po kontrole díla 

(stavby) právě v jednotlivých fázích rozestavěnosti a vyhotovuje se tzv. Předávací 

protokol. Dle majitele společnosti jsou právě těmito zálohami spláceny splátky z úvěru 

od ČSOB.  

Jedinou, avšak dle mého názoru nikoli přehnanou, částku si účtuje od budoucích 

majitelů po podepsání Smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Jde o tzv. Blokační částku, 

víceméně určenou k jištění ze strany developerské společnosti tím, že minimalizuje 

možnost odstoupení od smlouvy ze strany klienta. Tato částka se pohybuje v rozmezí od 

100 000,- Kč do 150 000,-Kč, což je v porovnání s cenou kupované nemovitosti jen 

zlomek částky. Myslím, že tento fakt je signálem pro zákazníky a vzbuzuje v nich větší 

důvěřivost a solidnost developerské společnosti. 

Mezi informacemi, které mi majitel společnosti poskytl, byla i výše zisku 

z projektu. Rentabilita vložených zdrojů z projektu V Jámách je 30 %, což považuji za 

výhodné.  
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Mezi další důležité faktory je třeba zmínit rizikovost investice do takového 

projektu. Rizikovost je zde z největší částí tvořena možností neúspěchu při prodávání 

nemovitostí. Skutečnost však, že dnes je již víc jak 50 % domků prodáno, lze považovat 

za úspěch. Na otázku, zda má společnost třeba v budoucí době, například z důvodu 

hospodářské krize, v plánu zlevňování jednotlivých domů, zněla odpověď, že z velké 

pravděpodobnosti ne.  

Majitelé společnosti věří v úspěšné dotažení do konce tohoto projektu a již 

plánují i rozšíření o další rodinné domy.  

Avšak podmínky pro poskytování úvěrů se zpřísňují. Při příštím developerském 

projektu bude, dle informace majitele společnosti, potřeba již 60 % prodaných 

nemovitostí.  
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4.5 Společnost Jet Impera, a.s. 

 

 

Den zápisu firmy do obchodního rejstříku: 29. září 2003 19 

Obchodní firma: JET IMPERA, a.s. 

Sídlo firmy: Brno, Hlinky 114, PSČ 60 300 

Právní forma: Akciová společnost 

Akcie: 2 000 ks kmenové akcie na jméno ve 

jmenovité hodnotě 1 000,- Kč 

v listinné podobě 

Základní kapitál: 2 000 000,- Kč 

Splaceno:  100  %  

 

Předmět podnikání:  -  Výroba, obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

-  provádění staveb, jejich změn 

a odstraňování 

 

Brněnská lokalita Kamechy doposud nebyla příliš známá, ale v současné době se 

tato situace mění. Probíhá zde výstavba rozsáhlého bytového komplexu. Kamechy je 

nová obytná čtvrť  vyrůstající v Brně Bystrci mezi sídlištěm Bystrc a městskou částí 

Žebětín, nedaleko Brněnské přehrady. Plánováno je zde několik tří až čtyřpatrových 

domů s celkem 1600 až 1982 byty a komerčními prostorami pro obchody a služby. 

Součástí obytného souboru má být i dům s pečovatelskou službou, dvoutřídní mateřská  
                                                 
19 Výpis z webového portálu [online].[cit.2009-6-25]. Dostupné z www: 
<http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=562699&sysinf.vypis.rozsah=aktualni
&sysinf.@typ=transformace&sysinf.@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHTML&sysinf.vypis.klic=a2bd
3ddb2a8f520f5e51717edfec97a8&sysinf.spis.@oddil=B&sysinf.spis.@vlozka=4014&sysinf.spis.@soud
=Krajsk%FDm%20soudem%20v%20Brn%EC&sysinf.platnost=19.01.2010>. 
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školka pro 44 dětí a zdravotnické středisko s 8 lékařskými ordinacemi. V listopadu 2003 

rozhodlo město o výběru investora v lokalitě – investorem 1. etapy se stala společnost  

Jet Impera a.s. Všechny byty budou budovány tímto soukromým investorem. Výstavba 

bytových domů Kamechy je rozdělena na 3 etapy Kamechy I, Kamechy II a Kamechy 

III, které jsou dále děleny na menší podetapy. Výstavbu etapy I zajišť uje, jak již bylo 

řečeno, společnost Jet Impera, a.s., výstavbu etapy Kamechy II měla původně zajišť ovat 

společnost Reko, a.s., ale projekt v nedávné době odprodala společnosti Maison Vrabel, 

s.r.o. s tím, že se s nimi bude nadále na projektu spolupodílet a Kamechy III bude 

zajišť ovat společnost Fiedler Reality, s.r.o., zatím i zde to vypadá, že ve spolupráci se 

společností Reko, a.s. 

Plánek jednotlivých etap ukazuje následující obrázek č.3 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Zdroj: www.kamechy.net 
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Investorem výstavby Kamechy I je právě v této části popisovaná společnost  Jet 

Impera, a.s.  Vybral jsem si tuto společnost a tento developerský projekt hlavně z toho 

důvodu, že i já s manželkou zde kupujeme byt 3 + kk. Vzhledem k tomu, že jsem 

vlastně pro společnost zákazníkem, mám možnost většího kontaktu s pracovníky 

společnosti. Kupujeme byt v páté etapě (je to podetapa I. Etapy projektu Kamechy).  

 

 

 

4.5.1 Developerský projekt Kamechy I 

 

Výstavba komplexu Brno – Kamechy I probíhá v několika fázích (viz obrázek 

č.x.). Při prvních třech, které již byly dokončeny, vzniklo 404 bytových jednotek. V 

nynější čtvrté a páté etapě bude do počátku roku 2010 vybudováno dalších 220 bytů. 

Celý komplex by měl být dokončen v roce 2011. Současné problémy s hospodářskou 

krizí způsobují zbrzdění a poslední bytové bloky se v současnosti nacházejí v tzv. stop 

stavu, to znamená, že jejich výstavba je pozastavena na neurčito. Bytové domy, které  

jsou rozestavěné, což je naštěstí i náš případ (pátá etapa), budou řádně dokončeny. 

Dokonce se výstavba posledních bytových domů zrychlila, takže například dům, ve 

kterém kupujeme byt my byl kolaudován již 28.8.2009, oproti předpokládanému datu 

kolaudace cca březen 2010. 
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Plánek bytových domů Kamechy jedna znázorňuje na následující stránce  

obrázek č.4 21 

 

 

 

Není bez zajímavosti, že v současné době byla pozastavena výstavba etapy VI (i 

následujících etap), a to z důvodů hospodářské krize (přísnější podmínky ze strany 

bank, atd.) , což jde v podstatě „ruku v ruce“ s kupní silou zákazníků. Dopady 

hospodářské krize budou probrány v poslední kapitole této diplomové práce.  

 
                                                 
21 Zdroj: www.kamechy.net 
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Pro Kamechy I jsou typické nižší stavby, které zaujmou jak svojí barevností, tak 

celkovou koncepcí, která klade důraz na včlenění do přírody. Tomu odpovídá využití 

přírodní svažitosti terénu k vytvoření terasových skoků. Zatravněním střech 

podzemních garáží vznikl prostor pro odpočinkově řešené obytné vnitrobloky.   

Nový komplex nabízí bydlení od garsoniér až po čtyř, pětipokojové byty a 

mezonety. Základem jeho celkového řešení se stalo slunce. Do bytů se dostává 

prosklenými stěnami obývacích pokojů a  lodžiemi, v případě rohových bytů zde 

vznikly oblíbené zimní zahrady. Rozšířené balkony v posledním patře jsou ohraničeny 

zábradlím v podobě velkoprostorových květináčů. 

 

Obrázek č. 5 22 ukazuje bytové domy a jejich provedení. 

 

                                                 
22 Zdroj: www.kamechy.net 
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Za velmi příznivé považuji na Kamechách ceny bytů. Tedy alespoň v době, kdy 

jsme si pořizovali na Kamechách byt my. Dnešní ceny, jsou sice již zase o něco vyšší, 

ale stále mohu tvrdit, že lze jen těžko sehnat byt v novostavbě za nižší cenu v poměru k 

„výkonu“.  Ostatně právě cena bytu v poměru k velikosti, provedení, ale i k lokalitě je 

hlavním rozhodovacím faktorem, zda koupit, či ne.  

Jsou zde ovšem i faktory, které se mohou pro někoho jevit jako nevyhovující. 

Jde především o chybějící plynofikaci, celkem velkou vzdálenost od centra města Brna 

a dále například, podle názorů některých lidí, o velmi častý hluk motorek z nedalekého 

Masarykova okruhu, na kterém se každoročně koná u nás velmi populární MS světa 

silničních motocyklů.  

Musím ovšem v něčem oponovat. Pokud jde o plynofikaci, tak v dnešní době 

existují alternativní způsoby vaření, respektive lze za velmi srovnatelnou cenu vařit jak 

na plynu, tak na elektrice – ovšem v případě, že použijeme indukční varnou desku, kde 

jsou minimální ztráty úniku energie. Ale to už je zcela jiné téma.  

 

 

4.5.2 Způsob a postupy financování developerského projektu 

 

Z dalších informací od pracovníků společnosti Jet Impera, a.s. : 

Banka je ochotna investovat 70% celkových nákladů projektu, tzn. Jet Impera, 

a.s. potřebuje 30 % vlastních zdrojů.  Liší se však dle jednotlivých etap v rámci etapy 

Kamechy I. Od současnosti je již podmínkou 50 %-tní investování z vlastních zdrojů. 

Jednoznačně jde o snížení rizika z investice pro banku.  

Zástavní právo na nemovitosti má Komerční banka, a.s. a poskytuje majitelům 

také zvýhodněné úvěry, apod.  

Banka je ochotna poskytnout úvěr, pokud je prodáno 30 % bytových jednotek. 

V současnosti se v 6 etapě projektu Kamechy I tvoří Družstva vlastníků (je to 

z důvodů odlišných stávajících podmínek – vzhledem ke krizi), která si kupují byty za 
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rozdílných podmínek, než jednotlivci. Zde jsou trochu jiné způsoby financování a 

podmínky získání úvěru. 

Podmínky na trhu a požadavky na získání úvěru se neustále mění. Je to hlavně 

způsobeno současnou hospodářskou krizí.  

Velmi důležité pro banku je bonita společnosti a její historie, případně počet 

úspěšně uskutečněných projektů v minulosti – tzn. zkušenosti v oboru.  

 

Délka projektu závisí vždy na konkrétních podmínkách – pohybuje se od 1 do 5 

let. V případě projektu Kamechy I šlo zhruba o dvouleté plánování projektu. 

Finanční ukazatele: viz internet - výkazy 

Pro firmu  JET Impera, a.s. staví byty spřízněná stavební společnost ŽSD a.s. 

 

 

 

Porovnání obou analyzovaných projektů 

Každý z projektů je samozřejmě své výhody, ale i nevýhody. Je jasné, že pro 

koncového zákazníka – budoucího vlastníka bytu/domu je rozhodující cena nemovitosti. 

V tomto zůstává faktem, že ceny rodinných domků v lokalitě V Jámách se pohybují na 

vyšší úrovni, než v lokalitě Kamechy. Levnější cena bytů na Kamechách s sebou zase 

nese horší dostupnost do města Brna (paradoxně i když jde o část Brna – na rozdíl od 

lokality V Jámách) 
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5 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

 

Je jasné, a ze současné situace vyplývající, kdy krachuje velký podíl 

developerských společností, že současný přístup, kterým se ubíralo toto odvětví, je dále 

neudržitelný.  

Na současnou situaci v oblasti výstavby bydlení je v dnešní době a hlavně do 

budoucna, potřeba pohlížet již z více hledisek, než tomu bylo v minulosti (převážně 

ekonomická hlediska – strana nabídky).  

Stavitelský boom, který zde existoval v posledních letech, je, i podle odborníků, 

nenávratně pryč a je třeba přizpůsobovat chování investorů aktuální a budoucí situaci, a 

hlavně, aktuální poptávce po bytech, která se v budoucnu (na rozdíl od minulosti) stane 

stále více důležitou. 

Rád bych v následujícím textu objasnil návrhy řešení, a jejich zdůvodnění, jak 

by se mohl, resp. měl,  trend v této oblasti nadále vyvíjet.  

V budoucí době, hlavní faktory, které budou zákonitě  určovat směr a trend 

v této oblasti poskytování bydlení a jeho financování nebude radno přehlížet.  

Mezi základní faktory, které budou formulovat budoucí vývoj v oblasti bydlení a 

který by měly být oproti minulosti respektovány patří: 

 

- Dlouhodobý vývoj stárnutí populace 

- Ekologické aspekty  

- Současná světová hospodářská krize 

 

 

5.1 Stárnutí obyvatelstva 

Není žádným tajemstvím, že na celém světě se postupně mění struktura 

obyvatelstva. Tento fakt se týká samozřejmě i Evropy, dokonce, jako „nejstaršího 

kontinentu světa“, ještě více, než kontinentů ostatních. Populace v Evropě, potažmo i 
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v České republice stárne velmi vysokým tempem a důchodci se postupně stanou 

nejpočetnější skupinou obyvatelstva.  Vznikne tak daleko větší poptávka po zboží a 

službách, které budou odpovídat jejich specifickým potřebám. Týká se to i bydlení pro 

seniory, jehož nabídka je na českém trhu prozatím dost omezená. Proto bych rád 

zdůraznil, že stárnutí obyvatelstva bude mít, dle mého názoru na budoucí vývoj 

v oblasti bytové výstavby, největší vliv na celé odvětví.  

Podle údajů Českého statistického úřadu 23 žilo v České republice na konci 

loňského roku zhruba 10,4 miliónu obyvatel. Z toho přes 1,5 miliónu osob (tj. 14,6 %) 

bylo starších 65 let. Demografická prognóza uvádí, že zastoupení seniorů v populaci se 

do roku 2020 zvýší na 20,3 % a nejpozději do roku 2050 pak překročí hranici 30 %. 

Zdaleka ne všem seniorům přitom bude vyhovovat jejich stávající byt nebo 

rodinný dům. Spousta z nich bude po odchodu do důchodu uvažovat o změně bydliště 

z ekonomických, rodinných nebo třeba zdravotních důvodů. Lze tedy očekávat, že 

během několika málo let se začne rozrůstat skupina starších obyvatel, kteří se budou 

více či méně intenzivně poohlížet po bydlení naplňujícím jejich představy o místě k 

prožití spokojeného stáří. 

 

Tabulka č. 2 24 znázorňuje stárnutí obyvatelstva vyspělých regionů mezi lety 

2000 až 2050. 

 

 

V Česku byly v posledních letech postaveny desítky tisíc nových bytů. Ještě víc 

jich bylo zrekonstruováno převážně v rámci programu regenerace panelových domů. 

Bytů, které by byly určeny přímo seniorům, však vzniklo jen minimum. Cílovou 

                                                 
23 Věkové složení obyvatelstva [online]. [cit 2010-5-26]. Dostupné z www: < 
www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/4003-08>. 
24 Stárnutí obyvatelstva vyspělých regionů mezi lety 2000 až 2050 [online].[cit 2010-5-26]. Dostupné 
z www: < http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=201>. 
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skupinou developerů byli totiž doposud především mladí lidé a rodiny s dětmi. Nových 

bytů umožňujících soužití více generací anebo bezbariérových bytů pro lidi s různými 

zdravotními handicapy je na trhu jako šafránu. Poptávka po nich přitom nejspíš poroste. 

Věřím, že se tak budou otevírat nové možnosti, jak uplatnit zkušenosti z dříve 

realizovaných projektů developerských společností, a alespoň částečně přesunout 

specializaci se zaměřením na výstavbu bytů pro seniory nebo sociálně slabší skupiny 

lidí.  

Dle informací, které jsem získal od pracovnice z bankovního sektoru, tato 

skupina obyvatelstva  nebude v budoucnu přehlížena. Budou k tomu následující 

důvody:  

- Již zmíněné větší procento populace starších obyvatel, které se bude 

neustále zvyšovat 

- Relativné nízké riziko projektu. Důchodci, ikdyž jejich průměrná výše 

příjmů není příliš vysoká, tak se je stále vysoké procento těch, kteří by se 

splácením úvěrových půjček neměli problémy. Navíc jejich příjmy 

plynou ze státního rozpočtu, což samo o sobě dává velikou garanci. 

Právě dle informací pracovnice, odkud jsem tyto informace čerpal,  

budou banky, při poskytování úvěrů na developerské projekty pro 

seniory, vstřícné a budou ochotni do takovýchto projektů investovat svůj 

kapitál, právě kvůli malé rizikovosti, což je pro banky v současné době 

rozhodující faktor. 

 

I přes fakt, že výnosnost takovýchto projektů pravděpodobně nebude dosahovat částek, 

na které byly developerské společnosti v minulosti zvyklé, je zřejmé, že pokud chtějí 

uspět na trhu i v letech budoucích, bude nesmírně důležité, aby se chopili dané 

příležitosti a flexibilně reagovali na požadavky společnosti. 

V výše zmíněnému by mohl ještě napomoci fakt, že v současné době je 

podporována výstavba nájemních bytů pro osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž 

snížená soběstačnost je způsobená věkem nebo zdravotním stavem nebo pro osoby, 



 56  
 

které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení a jsou 

schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemného vztahu. 

Příjemcem dotace je obec (která ve většině případů zadá zakázku na výstavbu či 

rekonstrukci bytů soukromý subjekt) a výše dotace na jednu bytovou jednotku je u 

pečovatelského bytu 600 tis. Kč, u vstupního bytu, pokud vznikne nový byt 550 tis. Kč 

nebo na úpravu bytu  250  tis. Kč. U výstavby, která dosahuje nízkoenergetického 

standardu, je možné částky navýšit o 50 tis. Kč. 

 

Kdo se chopí příležitosti? 

Míst v domovech pro seniory i bytů v domech s pečovatelskou službou je 

nedostatek. Soukromých penziónů je málo, většinou nabízejí ubytování za poměrně 

vysoké ceny a nanejvýš několika desítkám seniorů. Přitom jen v Praze na konci 

loňského roku žilo téměř 190 tisíc osob starších 65 let, z nichž několik desítek tisíc se 

léta neúspěšně hlásí do domovů důchodců. Spousta starších lidí by se také ráda 

přestěhovala kvůli deregulaci nájemného nebo třeba kvůli tomu, že nezvládá chůzi po 

schodech. 

Tato situace nabízí velkou příležitost nejen pro developery a podnikatele 

v oblasti poskytování ubytovacích služeb. Prozatím by mohli alespoň otestovat zájem 

veřejnosti o vícegenerační a bezbariérové byty přizpůsobené potřebám seniorů. Některé 

z projektů by přitom mohly být realizovány nikoliv ve městech, ale spíše v menších 

obcích s dobrou dopravní dostupností a infrastrukturou. Nejedna obec by takovýto 

projekt jistě uvítala už jen kvůli vzniku nových pracovních příležitostí pro místní 

občany.  

Rozšířit by se mohla také jejich spolupráce s bankami, pojišť ovnami a dalšími 

institucemi schopnými vytvořit a nabídnout sofistikované produkty pro zajištění 

odpovídajícího bydlení ve stáří. Místo hypotéčního úvěru na pořízení bytu by možná 

někteří lidé ocenili spíše možnost předplatit si jakési penzijní pojištění s naturálním 

plněním. Po splnění stanovených podmínek by nezískali výplatu doživotní penze, ale 

právo na doživotní užívání bytu pro seniory v zařízení s garantovanou úrovní služeb. 
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Pro úplnost předkládám výsledky ankety pořádané na internetových stránkách 

www.hypoindex.cz, kde 80% občanů středního a staršího věku by si přála ve svém 

důchodovém věku přestěhování do nových lokalit, kde by mohli, jak se dnes pojem 

označuje, prožít „aktivní stárnutí“ a být stále co nejvíce zapojeni do smysluplného 

života, 

Za jednoznačný přínos tohoto návrhu řešení, totiž výstavby bytů pro seniory, 

považuji možné oživení stavebního průmyslu, který v současné době stagnuje a dále 

zkvalitnění dožití starších spoluobčanů. 

 

5.2 Ekologické aspekty 

Další kapitolou, která by měla mít vliv na rozhodování investorů, kterým 

směrem by se měli, dle mého názoru, ubírat a jakou strategii zvolit, je otázka ekologie.  

Na rozdíl od kapitoly předešlé, která se zabývala spíše skupinou starších občanů, 

či občanů sociálně slabších, je tato myšlenka zaměřena spíše na mladší populaci, která 

řeší, a věřím, že bude řešit stále více, myšlenku ekologie a energetickou náročnost 

svého budoucího bydlení.  

V dnešní nejisté době, kdy neustále rostou ceny energií, se nezřídka setkávám se 

situací, kdy si mladší rodina, pořizuje bydlení, které je energeticky maximálně možně 

samostatné. Je to jednak z důvodu nejistoty období budoucích a také z důvodů 

ekologických.  Děje se tak i přesto, že pořizovací náklady na tzv. nízkoenergetické 

domy pasivní domy ve většině případů převyšují náklady na standardní bydlení.  

Tento trend bude v budoucnu jednoznačně narůstat a této situace by měli 

postupně začít využívat developerské společnosti, které budou chtít na trhu uspět i 

v budoucí době.  

Rád bych v této souvislosti rozebral a na příkladu zanalyzoval program Zelená 

úsporám 25, kde je možné čerpat dotace na výstavbu, či přestavbu nízkoenergetických 

domů.   

                                                 
25 Zelená úsporám [online].[cit.2009-11-2]. Dostupné z www: < http://www.zelenausporam.cz/ >. 
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Rád bych v této souvislosti poukázal také na skutečnost, že úmysl vytvářet 

ekologičtější bydlení může být více, než jen prostá honba za ziskem developerské 

společnosti a věřím, že v dlouhodobém horizontu se stane jednou ze základních 

myšlenek fungování výstavby nejen bytových domů, ale většiny realizovaných 

stavebních projektů. 

 

 

5.2.1 Program Zelená úsporám 

 

Program Zelená úsporám je program Ministerstva životního prostředí 

administrovaný Státním fondem životního prostředí zaměřený na úspory energie a 

obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech 

Program Zelená úsporám 26 je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s 

využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při 

rekonstrukcích i v novostavbách. V Programu bude podporováno kvalitní zateplování 

rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní 

zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do 

nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu. 

Česká republika získala na tento Program finanční prostředky prodejem tzv. 

emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Stalo se 

tak díky značnému snížení emisí od r. 1990. Celková očekávaná alokace Programu je až 

25 miliard korun. 

Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky 

mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 

2012. Žádosti o podporu budou přijímány do konce trvání Programu, nebo do vyčerpání 

finančních prostředků Programu. O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po 

ní, nebude však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením 

Programu. 

                                                 
26 Zelená úsporám [online].[cit.2009-11-2]. Dostupné z www: < http://www.zelenausporam.cz/ >. 
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5.2.2 Žadatelé programu Zelená úsporám 

 

• Program je určen  

společenství vlastníků bytových vlastníkům rodinných a bytových domů.  

 

Typy žadatelů: 

• fyzické osoby jednotek  

• bytová družstva  

• města a obce (včetně městských částí)  

• podnikatelské subjekty  

• případně další právnické osoby  

 

Žadatelem o podporu může být pouze osoba, která je majitelem nebo 

spolumajitelem obytné budovy a je takto zapsána v katastru nemovitostí a která bude 

rodinný nebo bytový dům po dobu 15-ti let užívat k bydlení nebo poskytování bydlení.  

Zde právě narážíme na problém a to nutnost vlastnit obytnou budovu po dobu 

15-ti let a využívat jí k bydlení, což je pro developerskou společnost bezpředmětné a 

rozhodně toto není cílem její investice, lze ji však využívat k poskytování bydlení. Za 

daných okolností je samozřejmě na zvážení, zda-li se společnosti vyplatí, v případě 

poskytování bydlení, tato dlouhodobá investice.  

 

5.2.3 Na co je možné žádat 27 

 

                                                 
27 Na co je možné žádat [online].[cit.2009-12-28.]. Dostupné z  www: < 
http://www.zelenausporam.cz/sekce/501/na-co-je-mozne-zadat/>. 
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Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám 

energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. 

Program podporuje opatření v následujících oblastech: 

 

• A. úspory energie na vytápění  

o celkové zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického 

standardu  

o kvalitní zateplení vybraných částí obálky budovy (dílčí zateplení)  

• B. nová výstavba v pasivním energetickém standardu  

o podpora pasivních novostaveb  

• C. využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody  

o instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných 

čerpadel do novostaveb či výměna původního neekologického vytápění  

o instalace solárně-termických kolektorů  

 

 

V oblasti B podporuje program Zelená úsporám výstavbu nových rodinných a 

bytových domů splňujících pasivní energetický standard. Podporována je i změna 

stavby stávajících obytných domů na energeticky pasivní domy, podmínkou pro 

přidělení podpory je v obou případech dosažení měrné roční potřeby tepla nejvýše 20 

kWh/m2 u rodinných domů respektive 15 kWh/m2 u bytových domů. Dotace se 

přiděluje jako pevná částka na jeden rodinný dům (250 000 Kč) nebo jednu bytovou 

jednotku v bytovém domě (150 000 Kč). 

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů 

nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí  

o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu 

investiční akce a bude poskytována do vyčerpání financí vyčleněných pro tento účel, 

nejpozději však do 31. března 2010. Výše podpory na projekt bytového i rodinného 

domu je 40 000 Kč.  
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V oblasti C – využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé 

vody nás v tomto případě zajímá pouze část C.3. – Instalace solárně-termických 

kolektorů. Zde je ještě děleno na: 

- pouze pro přípravu teplé vody 

- pro přípravu teplé vody a přítápění 

C.3 - Instalace solárně-termických kolektorů 

(pouze pro přípravu teplé vody) 

V oblasti C.3 program Zelená úsporám podporuje instalaci solárních kolektorů, 

a to buď pouze k přípravě teplé vody, nebo k přípravě teplé vody a přitápění.  

Podporované opatření  Výše podpory 

C.3 - Solární systém pro přípravu 
teplé vody 

25 000 Kč/byt. jednotka 

 

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektu a na kontrolu 

správnosti provedení opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí  

o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu 

investiční akce a bude poskytována do vyčerpání financí vyčleněných pro tento účel, 

nejpozději však do 31. března 2010:  

 

C.3 - Podpora na projekt 
a na kontrolu správnosti provedení 
opatření 

15 000 Kč 

 

C.3 - Instalace solárně-termických kolektorů 

(pro přípravu teplé vody a přitápění) 

 

 Podporované opatření  Výše podpory 

C.3 - Solární systémy 
pro přípravu teplé vody a přitápění 

35 000 Kč/byt. jednotka 
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Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů 

nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí  

o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu 

investiční akce a bude poskytována do vyčerpání financí vyčleněných pro tento účel, 

nejpozději však do 31. března 2010: 

 

C.3 - Podpora na výpočet  
měrné potřeby tepla  

15 000 Kč 

C.3 - Podpora na projekt  
a kontrolu správnosti provedení 
opatření 

15 000 Kč 

  

Dotační bonus 

Co je dotační bonus a podmínky jeho získání 

V rámci dotačního programu Zelená úsporám mohou vlastníci domů získat navíc 

bonus, pokud se rozhodnou realizovat několik podporovaných opatření najednou 

(například komplexní zateplení a zároveň výměnu tepelného zdroje). Jako bonus získají 

navíc 20 tisíc korun na rodinný dům nebo 50 tisíc korun na bytový dům. 

  

Kombinace opatření pro získání dotačního bonusu 

Zateplení fasády (A) + výměna kotle na biomasu (C.1) 

Zateplení fasády (A) + nákup solárních kolektorů (C.3) 

Nákup kotle na biomasu v novostavbě (C.2) + nákup solárních kolektorů (C.3) 

Nová výstavba v pasivním energetickém standardu (B) + Instalace solárně-

termických kolektorů (C.3) 
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Výše dotačního bonusu 

• Rodinný dům - 20 000 Kč 

• Bytový dům - 50 000 Kč 

V našem případě výstavby nové budovy lze využít kombinaci B + C.3. 

Podmínkou pro získání dotačního bonusu je současné podání žádostí na 

jednotlivá opatření. 

 

 

5.2.4 Příklad dotace na výstavbu bytového domu 

 

Pro lepší přehlednost celkové výše dotace,  uvedu následující příklad výstavby 

bytového domu v pasivním energetickém standardu..  

Uvažujme novostavbu o patnácti bytových jednotkách, o podlahové ploše cca 

1200m2, kde budou instalovány solární systémy pro přípravu teplé vody a přitápění.  

 

 

Celkovou výši dotace zobrazuje následující obrázek č 6.  28 

                                                 
28 Dotační kalkulačka [online].[cit.2009-12-28]. Dostupné z www: < 
http://www.zelenausporam.cz/sekce/580/jednoducha-dotacni-kalkulacka/>. 
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Z obrázku č. 6.  - vyplněného formuláře dotační kalkulačky na webových 

stránkách www.zelenausporam.cz,  je zřejmá výše konečné dotace na uváděný bytový 

dům.. Činí 2 895 000,- Kč.   

Nejde sice, vzhledem k celkovým nákladům, o částku příliš vysokou, ale je 

veliký počet zákazníků o bydlení, kteří si mohou tuto počáteční investici dovolit a v 

dlouhodobém horizontu se investice zákazníkovi navrátí.  

Nejdůležitějším faktem však shledávám efektivnější šetření životního prostředí a 

menší závislosti na budoucích změnách cen energií, což druhotně opět vede k větší 

šetrnosti k životnímu prostředí.  
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5.3 Současná světová hospodářská krize  

Development se ocitá na pomyslném rozcestí, když inkasoval hned dvojí úder: 

pokles poptávky a úvěrovou krizi. Společným jmenovatelem je však s největší 

pravděpodobností jediné – krize důvěry! 

Dle Jiřího Fajkuse 29, místopředsedy představenstva společnosti Real Spektrum, 

a. s. v době finanční krize a začínající hospodářské recese došlo u nás k výraznému a 

skokovému zhoršení pozice realitního developmentu. Takřka ze dne na den byli 

developeři konfrontováni se zásadním zhoršením přístupu k bankovním úvěrům a 

zpřísněním podmínek finančních ústavů pro financování developerských projektů, ale i 

poskytování individuálních hypoték. 

Přestože je nutno odmítnout mediální tezi o konci developmentu u nás, musíme 

si současně přiznat, že zlaté časy developmentu, kdy se profinancovalo a prodalo vše, 

co se postavilo, jsou pryč, stejně, jako hospodářské, finanční a cenové bubliny v dalších 

sektorech ekonomiky. 

Jedině překonáním negativního investičního sentimentu, obnovením důvěry v 

růst ekonomiky a především znovuzískáním kredibility celého odvětví developmentu i 

konkrétních rozvojových projektů lze (postupně a pomalu) vyvést (nejen) toto odvětví z 

krize. 

V těchto chvílích se řada developerů nachází v dluhové pasti a současně v pasti 

rozestavěnosti, kdy jedna past vyvolává a umocňuje druhou a současně brání vyproštění 

z každé z nich. Vzniká tak začarovaný kruh, který může rozetnout pouze zvýšení 

poptávky po finálním produktu, ať  jím jsou nové byty, kanceláře, obchodní, skladové, či 

průmyslové prostory.  

Krátkodobá taktika pak velí rychle dostavět a rozprodat, co lze, oddlužit se, 

snížit náklady, odložit další projekty a celkově zakonzervovat podnikání. Tento postup 

však podvazuje střednědobé plánování a realizaci investiční politiky, nemluvě už vůbec 

o dlouhodobé rozvojové strategii. Tím se zcela ztrácí růstová dynamika a firma i celý 

                                                 
29 Vliv hypotéčního trhu na developera [online].[cit.2009-12-30].Dostupné z www: < 
http://www.finance.cz/zpravy/finance/214841-vliv-hypotecniho-trhu-na-developera/ >. 
 



 66  
 

sektor jen hlouběji zabředává do stojatých vod stagnace, od jejichž bahnitého dna se 

budeme odrážet jen velmi pracně. 

K popsanému stavu bohužel stále přispívají i obavy a nejistota bank, provázená 

kolapsem mezibankovního trhu, úvěrovou restrikcí a všeobecným voláním po hotovosti. 

Úroky rostou navzdory všem snahám centrální banky, stejně jako požadavky na equitu, 

které již neumožňují využívat finanční páku. Banky zvyšují tlak na záruky, větší 

předprodeje, či předpronájmy a snižují úvěrové rámce. 

Rezidenční developeři bojují na dvou frontách, nejen o developerské úvěry, ale i 

o individuální hypotéky pro své klienty, kteří, už tak znejistěni ve svém investičním 

rozhodování, k nim mají ztížený přístup. Developeři přehodnocují a zmrazují projekty, 

odkládají expanzi, někteří propouštějí. Trh je zahlcen nabídkami připravovaných, ale i 

rozestavěných projektů. Volání po projektech k alokaci volného kapitálu vystřídalo 

volání po kapitálu chybějícím.  

Je jasné, že nastartování nového developmentu, který svou reálnou hodnotou a 

strukturální stabilitou umožní dlouhodobou udržitelnost rozvoje tohoto tržního 

segmentu, bude podmíněno především zásadním růstem kvality a efektivnosti projektů. 

Již dnes enormní role lokality bude ještě posílena. Energetická a ekologická jakost 

projektů se stává podmínkou nutnou, nikoliv postačující. Risk management bude 

skloňován ve všech pádech. Klasický due diligence30 už nestačí. Analýza 

proveditelnosti musí být rozšířena o analýzu dlouhodobé udržitelnosti provozu, funkce, 

účelu. Developer se musí na projekt dívat očima uživatele a institucionálního investora, 

tedy dlouhodobým pohledem, nelimitovaným okamžikem svého exitu. Ještě více 

vzroste role marketingu, dlouhodobé a daleko exaktnější cenové predikce nájmů, opřené 

o cenové mapy, indexy a modely vývoje trhu. Samozřejmostí se musí stát nákladová 

racionalizace a controlling po celé investiční vertikále. Optimální finanční aranžmá a 

kontinuální cash-flow management se stávají alfou a omegou každého projektu. 

 

 

                                                 
30 Due diligence (anglicky náležitá pečlivost nebo náležitá opatrnost) je angloamerický právní institut 
vyjadřující míru aktivity, kterou lze důvodně očekávat za daných okolností. 
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Někteří developeří se uchylují k různým akcím, aby podpořili poptávku po 

bytech a motivovali zájemce o bydlení. Může jít o nové auto, luxusní kuchyňská linka, 

příspěvek na vybavení bytu nebo rovnou statisícová sleva - tím vším se developerské 

firmy snaží oslovit zájemce o nové bydlení. Vedou tuhý boj o zákazníky. 

Ne vždy jsou však slevy a akce developerů výhodné. Sleva či bonus by neměly 

hrát při rozhodování hlavní roli. Je třeba se zajímat spíše o lokalitu, velikost bytu, cenu 

a hlavně způsoby financování koupě. 

Developerské firmy si během let 2006, 2007 ale i po část roku 2008 zvykly na 

to, že dokážou vyprodat téměř jakýkoli projekt. To už dnes neplatí a developeři se musí 

snažit – právě třeba nabízet výše zmiňované slevy a bonusy. 

Anebo s další výstavbou počkat, což někteří udělali. Kvůli tomu však za rok či 

dva může být nových bytů naopak nedostatek. "Poptávka klesla řádově o třetinu, a tomu 

se přizpůsobila i nabídka. Některé malé firmy, které prodávaly jen pár projektů, 

dokonce z trhu odešly," říká Veronika Ježková z firmy Central Group. 31 

Hospodářská krize měla na trh s novým bydlením velký vliv. Banky zpřísnily 

podmínky pro poskytování úvěrů. Což postihlo developerské firmy, protože mnohé 

stavbu financovaly právě z bankovních půjček. 

Ale i zájemce o koupi nových bytů, protože je pro ně složitější dosáhnout na 

hypotéku. "Lidé však mají větší výběr a také možnost vyjednávat o ceně. A více 

rozlišují kvalitní projekty. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Developeři lákají kupce na slevy a bonusy [online].[cit.2009/12/29].Dostupné z www: < 
http://bydleni.idnes.cz/developeri-lakaji-kupce-na-slevy-a-bonusy-ty-ale-nemusi-byt-zadarmo-1ff-
/reality_bdp.asp?c=A090628_185723_architektura_web>. 
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6 Závěr 

Diplomová práce poskytuje celkový pohled na problematiku všech základních 

podmínek pro zajišť ování, přípravu a pořízení bytové výstavby. Bylo nutné vypracovat 

nejprve požadované typy bytové výstavby dle investiční stavební činnosti, které se 

v současnosti na trhu v ČR nacházejí a jsou v realizačním  a nebo v přípravném stadiu. 

Následně pro možnost vypracování analýzy situace současného stavu bylo 

nutné, nejprve provést rozdělení bytové výstavby dle  požadavků z hlediska zájmů 

všech zainteresovaných stran,  od žadatelů,  až po konečné vlastníky bytových celků, 

domů, bytů..   Podle těchto dvou forem zatřídění,  je pak možné analyzovat jednotlivé 

vlastnosti, požadavky, druhy a náročnost profesního zaměření, způsoby realizace, ale 

také provádět  zjišť ování současného stavu bytové výstavby a  jeho realizační průběh, 

případně hodnotové parametry..  

Jednou z nejdůležitějších podmínek,  již pro možnost zahájení přípravných prací 

výstavby bytových staveb všeho druhu a typů staveb bytů, které jsou občanskou 

společností požadovány jsou finanční zdroje a způsoby jejich zajišť ování.  

  Právě zafinancování a případně možností  zabezpečování finančních  

požadavků pro bytovou výstavbu je hlavním úkolem této práce. Z mého hlediska je 

tento úkol velmi těžký, jednak z hlediska svízelné situace - nesdílnosti všech 

zainteresovaných složek (stavebníků, projektantů, investorů, developerů,  vlastníků ) a 

to právě z hlediska  financování.  Zvláště pak v tomto hraje svoji úlohu  i současná 

situace -  krizové období.  

Hlavně jsem se však zaměřil na způsoby a formy bytové výstavby realizované   

developerským  projektem. Hlavně u tohoto rozboru - analýzy, bylo nutné vysvětlit a 

popsat způsoby postupů, konání a vztahů jednotlivých zainteresovaných složek. Popsat 

a objasnit přímé vztahy s poskytovateli úvěrů a finančního krytí. 

Jako konkrétní příklady jsem si pro svoji práci vybral a analyzoval  bytovou 

výstavbu KAMECHY  A  V JÁMÁCH  

Z této analýzy vyplynulo že situace, která nás v současnosti provází, způsobuje 

velké změny v podmínkách ve vztahu přísnějšího zajištění financování projektu a 

postupně až neúnosné požadavky bank při poskytování developerských úvěrů na 
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investiční výstavbu. Jde například v současnosti o nutnost vložit do projektu minimálně 

50% vlastního kapitálu na investici, nebo již velké procento předprodaných bytových 

jednotek. V důsledku těchto změn byl například projekt Kamechy prozatím pozastaven 

až do odvolání.  

Navržené a vypracované třídění druhů bytové výstavby ,umožňuje zabývat se 

analýzou všech a každé jednotlivě. Toto řešení pak analyzovalo  hlavně bytovou 

výstavbu realizovanou developerskými společnostmi,  tento způsob výstavby musí být 

vždy zabezpečen konkrétním financováním  tj.,celkovým procesem poskytování 

finačních  zdrojů , vhodným typem úvěru  od přípravných prací,  seznamu základních 

požadovaných podkladů až k zajištění realizace 

Jelikož finanční ústavy musí k těmto typům úvěrů přistupovat individuálně, 

neexistují standardizované žádosti o developerské financování. Podmínky a požadavky 

financujících  bank jsou vždy řešeny individuálně, pomocí interních předpisů a 

manuálů, které ale vzhledem k náročnosti developerského financování.  Bylo by 

potřebné přesně stanovit podmínky developerským projektům na poskytování takových 

typů úvěru, které napomohou k urychlení základního procesu bytové výstavby, na rozdíl 

od například spotřebitelského nebo hypotečního úvěru. 

Z tohoto důvodu si myslím, že může být tato diplomová práce přínosným 

zdrojem informací a námětů jak pro žadatele o byt a zájemce o bytovou výstavbu, 

poradce,  pracovníky projektových složek, investory, podnikatele ve stavebním oboru, 

právníky, pracovníky správních orgánů,  management developerských  společnosti, tak i 

pro pracovníky bank, kteří se zabývají poskytováním finančních zdrojů a 

developerských úvěrů. 

Lze shrnout, že nejdůležitější otázkou úvěrového vztahu je dostatečné zajištění 

závazků dlužníka vůči bance. Poskytování developerského financování je považováno 

ze strany bank za  rizikové. 

V současné době, dochází k významnému zpřísnění podmínek od bank, 

především u financování menších a středních projektů. Příčin je několik. Stále přibývá 

množství neúspěšných developerských projektů, dále došlo k podstatnému růstu 

úrokových sazeb a v neposlední řadě se nasycuje tržní poptávka po nemovitostech.  
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Především v souvislosti s vyrovnáním nabídky a poptávky na trhu nemovitostí 

nyní dochází ke zvyšování požadavků bank na finanční spoluúčast developera, protože 

již není v mnoha případech možné dosahovat uspokojivé výše předprodejů před 

zahájením výstavby a většina jednotek v projektu se nyní prodává nebo pronajímá až po 

jeho dokončení.  

Ve vlastním návrhu řešení orientace bytové výstavby jsem popsal nutnost 

zaměřit se v budoucnu na starší skupinu obyvatelstva, která bude tvořit velkou část 

kupní sily – z důvodu nezadržitelného stárnutí - a se kterou bude potřeba počítat, aby 

investiční společnosti, avšak nejen ty, v současném a i nastávajícím období byly 

konkurence schopné a mohly prosperovat. 

Za velmi důležitou část diplomové práce považuji také vyjádření názoru, že 

financování developerských projektů ( a to nejenom v otázce bytové výstavby), by mělo 

být koordinováno se základními celosvětovými otázkami, zejména pokud jde o životní 

prostředí, ekologii a obnovitelné zdroje.  Toto jsou, dle mého názoru, v současnosti, 

nejdůležitější globální faktory a je třeba k nim přistupovat se stále větším důrazem. 

Samozřejmě s přihlédnutím ke stále rozšířenějšímu zájmu o ekologičtější bydlení, 

potažmo, přírodu a planetu. Právě toto je, věřím, motivace mnoha budoucích žadatelů o 

bydlení. 

Je jasné, že současná situace ohledně financování výstavby za účelem bydlení se 

nemůže logicky ubírat pouze myšlenkou ekologie. Není v této době možné dosáhnout 

dotacemi, ať  už z kteréhokoli programu ČR nebo EU, na vyšší zisky developerských 

společností. Současný trend výstavby by se měl však, dle mého názoru, postupně ubírat 

právě tímto směrem.  

Přeji si, a současně i pevně věřím, že postupem času budou podmínky pro  

dotace na bydlení z hlediska zájmů celé společnosti ČR , předloženy lépe propracované 

a budou motivovat jednotlivé firmy a developerské společnosti ke společnému cíli, totiž 

k nalezení rovnováhy mezi požadavky klientů – zákazníků o bydlení s maximálním 

možným přihlédnutím k ekologickým aspektům. 

Možná je toto jen myšlenka, která v blízké budoucnosti nenalezne uplatnění. Je 

však, dle mého názoru, téměř jisté, že dříve nebo později právě tato idea začne být 

existenčně důležitou. A to nejen v oblasti bydlení.  
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V neposlední době doléhá na investory také tlak finanční krize. Jak již bylo 

řečeno, řada bank omezila čerpání úvěrových prostředků v rozestavěných projektech 

jednak z důvodu, že mnozí developeři nejsou schopni bance deklarovat požadovaný 

objem prodejů jednotek v projektu a také z důvodu větší obezřetnosti bank v souvislosti 

s finanční krizí na peněžních trzích. Některé významné tuzemské banky dokonce do 

odvolání přestaly poskytovat financování pro nové developerské projekty, kde výstavba 

ještě nezačala. 

Při vypracovávání této práce jsem projednával záležitost hospodářské krize 

s mnoha odborníky z řad developerů a bankovních institucí a i když v tomto ohledu 

proběhla komunikace většinou jen ústně, nikdo mi nebyl schopen říci, jak se bude dále 

tato oblast vyvíjet a tudíž drtivá většina investorů v současné době jen vyčkává jak 

dopadne celé dění okolo hospodářské krize. Jsem s nimi více méně za jedno, že 

vymyslet nějaký nový způsob financování bytové výstavby, který by byl v dnešní době 

efektivní a který by samozřejmě zohledňoval právní podmínky České republiky a 

současnou ekonomickou situaci na celém světě je věc velmi obtížně řešitelná. Je to, 

mimo jiné, z toho důvodu, že očekávání lidí, jakožto poptávajících zákazníků o bydlení, 

se nedá v dnešní době s větší pravděpodobností odhadnout.  
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