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Abstrakt 
 

Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení investičního záměru výstavby nového 

bytového komplexu v Brně a následně zhodnocení výnosnosti projektu pro danou 

společnost. Na základě literární rešerše jsou zpracovány teoretické poznatky, které jsou 

východiskem pro zpracování investičního záměru. Za použití statistických metod a 

analýz je vyhodnocena efektivnost investičního projektu a jeho rizika. Závěrem jsou 

vyhodnocena získaná data, dle kterých lze říci, zda investiční záměr doporučit či 

nikoliv. 

 

Abstract 

 

The diploma thesis focuses on the evaluation of the investment plan for the construction 

of a new residential complex in Brno and the subsequent evaluation of the profitability 

of the project for the company. On the basis of the literary research, theoretical 

knowledge is elaborated, which is the starting point for processing the investment plan. 

The effectiveness of the investment project and its risks are evaluated using statistical 

methods and analyzes. In conclusion, the obtained data are evaluated, according to 

which it is possible to say whether or not to recommend the investment plan. 
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ÚVOD 

 

Základním stavebním kamenem pro investiční rozhodování, je důkladně připravené 

hodnocení budoucí investice, kterou má v úmyslu firma uskutečnit. Aby firma 

dosahovala zisku a zvyšovala svůj obchodní podíl na trhu, měla by si důkladně 

promyslet, jak naloží z vlastními či cizími finančními prostředky. V případě, že by 

firma špatně naložila s finančními prostředky, které má k dispozici, mohla by se dostat 

do takové situace, která by mohla vést až k zániku firmy.  

 

Součástí investičního rozhodování firmy je především stanovení investičního záměru, 

který chce uskutečnit. Od tohoto záměru se odvíjí stanovení předběžných nákladů a 

stanovení očekávaných výnosů, které budou plynout z investice. Finanční analýza 

dokáže přesně číselně vyjádřit výnosnost dané investice a její ekonomickou výhodnost. 

Na základě těchto hodnot se management firmy rozhoduje, zda investiční projekt 

uskuteční či nikoliv.  

 

V dnešní době je stále velmi potřebný stavební průmysl, neboť zázemí je pro člověka 

jednou ze základních životních potřeb. Bohužel stavebních pozemků je čím dál méně a 

proto se o ně ve stavebním průmyslu vede velký boj. Nicméně, ať už se firma rozhodne 

investovat do novostavby nebo do rekonstrukce starých budov, měla by si důkladně 

zanalyzovat celkovou náročnost investice. Pro to, aby investice byla výnosná a 

ekonomicky výhodná, je také potřeba předcházet rizikům, které by mohly nastat. Kdyby 

nedošlo k sestavení těchto rizik, mohla by i zdánlivě výhodná investice daný podnik 

ohrozit v jeho podnikání. Každý investiční záměr by měl být doprovázen i 

managementem rizika, který je odhalí dřív, než nastanou a stanoví protiopatření, která 

zmírní dopad těchto rizik.   
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY 

ZPRACOVÁNÍ 

 

Diplomová práce na téma „Hodnocení investičního záměru“ se zabývá nejprve 

teoretickou částí, kde jsou definovány pojmy jako investice, investiční rozhodování, 

investiční projekt a fáze života projektu. Tato část popisuje možné zdroje financování 

investičního projektu, jejich vhodná kombinace a efektivní využití. V souvislosti 

s investicí vznikají jistá rizika, která je potřeba odhalit a následně se jim pokusit 

vyhnout za pomocí stanovení protiopatření. Pro zhodnocení efektivnosti investičního 

záměru je za potřebí finanční analýza, která je zhotovena pomocí ukazatelů rentability, 

doby návratnosti, čisté současné hodnoty (ČSH), vnitřního výnosového procenta (IRR), 

indexu rentability a ekonomické přidané hodnoty (EVA). Matematické vzorce a význam 

těchto analytických ukazatelů jsou uvedeny v první části práce. V návrhové části 

diplomové práce, jsou tyto ukazatele využity pro zhodnocení investičního projektu. 

Analytická část práce se zaměřuje na charakteristiku a provázanost developerské 

společnosti NET Developmet, s.r.o. s účelně založenou společností Vitalita Resort 

Lány, s.r.o. Dále je detailně popsán investiční projekt, který je rozdělen na výstavbu 

bytového domu pro seniory a sedmi rodinných domů. V analytické části je použit 

marketingový výzkum, konkrétně dotazníkové šetření za účelem zjištění zájmů místních 

obyvatel o výstavbu bytového domu pro seniory.  

 

Cílem diplomové práce je zhodnotit investiční projekt, kdy výsledkem hodnocení bude 

stanoveno doporučení, zda projekt realizovat či nikoliv. Tato diplomová práce by měla 

sloužit jako zdroj informací pro snadnější rozhodování při realizaci investičního 

projektu.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

Teoretická část diplomové práce vymezuje pojmy, jako jsou investice, investiční 

projekt, projekt na klíč a popisuje fáze života investičního projektu. Charakterizuje 

zásady investičního rozhodování a jeho vliv na úspěšnost projektu. Dále se zaměřuje na 

zdroje financování investičního projektu, a to jak z hlediska místa na externí a interní, 

tak z hlediska vlastnictví na vlastní a cizí zdroje financování. Pro hodnocení 

investičního projektu je zapotřebí provést jeho analýzu, proto jsou též v teoretické části 

práce popsány a matematicky vyjádřeny ukazatele rentability, doba návratnosti, čistá 

současná hodnota (ČSH), vnitřní výnosové procento (IRR), index rentability a 

v neposlední řadě také ekonomická přidaná hodnota (EVA). Závěr teoretické části je 

zaměřen na identifikaci rizik investičního projektu, činnost managementu rizik, analýzu 

citlivosti rizik, matici hodnocení rizika a možnosti stanovení protiopatření vedoucích ke 

snížení rizik. 

 

1.1 Investiční rozhodování 

 

Investiční rozhodování patří mezí nevýznamnější druhy firemních rozhodnutí. Jeho 

náplní je rozhodování o přijetí či zamítnutí investičního projektu. Čím je projekt 

rozsáhlejší tím má větší dopad na firmu a její okolí. Úspěšnost investičního projektu 

může významně ovlivnit podnikatelskou prosperitu firmy a naopak neúspěch projektu 

může být příčinou výrazných obtíží, které mohou vést až k zániku firmy. Investiční 

rozhodování by mělo vycházet z firemní strategie, která určuje základní cíle firmy a 

způsoby jejich dosažení. Významným strategickým cílem je maximalizace zisku, resp. 

dosažení růstu tržní hodnoty firmy. Je zřejmé, že investiční rozhodování představuje 

významný nástroj a prostředek, který může k růstu tržní hodnoty firmy přispět. Kromě 

interních faktorů spojených se strategií firmy musí investiční rozhodování zahrnovat i 

externí faktory, jako je chování konkurence, tržní situace, ceny základních surovin a 

energií, měnové kurzy, aj. Tyto externí faktory mají charakter faktorů rizika a nejistoty, 

přičemž jejich vývoj nelze lehce předvídat. Nicméně podnikatelské okolí nepřináší jen 

rizika, ale je také zdrojem příležitostí (Dluhošová, 2010). 
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1.2 Investiční projekt 

 

Investiční projekt je zaměřen zejména na výstavbu a nákup nemovitostí, nových strojů, 

technologií, apod. Jednoduše řečeno, jedná se o pořízení dlouhodobého hmotného či 

nehmotného majetku. Nicméně investiční projekt lze vnímat z více hledisek. Mezi ty 

základní patří vztah k rozvoji podniku (rozvojové a obnovovací projekty), věcné náplně 

(projekty pro zavedení nové technologie, inovace informačních systému, apod.), míry 

závislosti (projekty vzájemně závislé nebo vylučující se), charakteru peněžních toků a 

velikosti (malé, střední, velké), (Fotr, Souček, 2011). 

 

Projekt na klíč (Turnkey project) 

Jedná se o takový projekt, při kterém je dodavatel odpovědný za celý výsledek a musí 

jej zákazníkovi předat kompletně dokončený a připravený k použití. Při projektu na klíč 

přebírá dodavatel veškerou odpovědnost za dodržení termínu, rozsahu a ceny celého 

předmětu dodávky zákazníkovi. Z toho vyplývá, že zákazník není postižen žádnými 

riziky uvnitř projektu, neboť rizika nese dodavatel. Projekt na klíč se používá v různých 

oblastech, zejména v informatice (implementace informačního systému), strojírenství 

(velké konstrukční celky), stavebnictví (novostavby) a dalších oblastech. Projekt na klíč 

bývá z pravidla komplexní, tudíž může zahrnovat vývoj a návrh, výrobu a dodávku 

(Managementmania, © 2017). 

 

1.2.1 Fáze života projektu 

 

Proces přípravy a realizace projektu lze chápat jako určitý sled 4 fází: 

 předinvestiční (předprojektová příprava), 

 investiční (projektová příprava a realizace výstavby), 

 provozní (operační), 

 ukončení provozu a likvidace. 

Z hlediska úspěšnosti projektu je každá z těchto fází důležitá. Avšak největší pozornost 

by měla patřit předinvestiční fázi, neboť úspěšnost či neúspěšnost projektu nejvíce 

závisí na informacích a poznatcích marketingové, technologické, finanční a ekonomické 

povahy, získaných v rámci předprojektových analýz (Fotr, Souček, 2011). 
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1) Předinvestiční fáze 

Předinvestiční fáze je brána jako jedna z nejdůležitější fází života projektu. Zahrnuje 

identifikaci podnikatelských příležitostí, předběžný výběr projektu a jeho přípravu, 

která zahrnuje analýzu jeho variant, hodnocení budoucího projektu a rozhodnutí, zda jej 

realizovat či nikoliv. V rámci této fáze se zpracovává studie příležitostí (průzkumná 

studie). U rozsáhlejších projektů se zpracovává předběžná technicko-ekonomická 

studie, jejímž cílem je zjistit finanční náročnost projektu, posoudit jeho ekonomickou 

efektivnost, zjistit rizika projektu, ale především zhodnotit, zda je projekt pro určitého 

investora atraktivní. V případě vysoké finanční náročnosti, nízké ekonomické 

efektivnosti a vysoké rizikovosti se projekt zamítne. V opačném případě se přistoupí 

k podrobné technicko-ekonomické studii (studie proveditelnosti), která by měla 

poskytnout veškeré podklady pro investiční rozhodnutí. Výsledkem této studie je 

formulace projektu a jeho cílů, stanovení základních charakteristik zahrnující 

marketingovou strategii, dosažitelný podíl na trhu, případně i zhodnocení vlivu na 

životní prostředí apod. Tato studie je základ pro rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí 

projektu (Fotr, Souček, 2011). 

 

2) Investiční fáze 

Investiční fáze zahrnuje několik činností za účelem realizace projektu. Tyto činnosti se 

dají shrnout do dvou základní etap, a to do etapy projekční a etapy realizační (etapa 

výstavby). Projekční etapa zahrnuje zpracování zadání stavby a zpracování úvodní a 

realizační projektové dokumentace včetně dokumentace vlivu na životní prostředí. 

V průběhu realizační etapy probíhá výstavba projektu, jejímž základem pro úspěšné 

realizování projektu je zpracování kvalitního plánu a účinné vlastní řízení realizace 

projektu (Fotr, Souček, 2011). 

 

3) Provozní fáze 

Provozní fáze začíná zkušebním provozem, jehož problémy je třeba posuzovat jak 

z krátkodobého hlediska, tak z dlouhodobého hlediska. Krátkodobý pohled se týká 

zavedením projektu do provozu, přičemž většina vzniklých problémů má původ 

v realizační fázi projektu. Dlouhodobý pohled se týká celkové strategie, na základě 

které byl projekt založen, a z toho plynoucích nákladů a výnosů. V rámci provozní fáze 
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nejde jen o běžný provoz, ale také o jeho údržbu a postupné zdokonalování (Fotr, 

Souček, 2011). 

 

4) Ukončení provozu a likvidace 

Jedná se o závěrečnou fázi života projektu. V případě významných změn 

podnikatelského okolí, jako je značný pokles poptávky, objevení nové technologie aj., 

dochází k ukončení provozu projektu a jeho likvidaci. Rozdíl příjmů a výdajů 

z likvidace projektu tvoří tzv. likvidační hodnotu projektu.  

 

Při přípravě a realizaci investičního projektu je třeba dbát na základní zákonná 

ustanovení, která souvisí s investiční výstavbou. Jedná se o dodržení podmínek 

realizace investiční výstavby, které upravuje stavební zákon. Dále jde o splnění 

podmínek provozu budoucí investice, zejména v oblasti bezpečnosti práce, ochrany 

životního prostředí a určité technické podmínky. Posledním důležitým pravidlem je 

dodržovat podmínky pravidel hospodářské soutěže (Fotr, Souček, 2011). 

 

1.3 Zdroje financování investic 

 

Financování investic podniku lze charakterizovat jako činnost zabývající se získáváním 

finančních prostředků pro prvotní pořízení, obnovy a rozšíření podnikových aktiv, a to 

v potřebném objemu, čase a struktuře, při optimálních nákladech na jejich obstarání a 

s definovanou cenou za jejich používání. Jedná se o optimální složení různých forem 

finančních zdrojů na úhradu reálných podnikových investic. Veškeré financování a 

finanční řízení je ovlivňováno dvěma faktory, a to faktorem času a faktorem rizika 

(Valach, 1994) 

 

Faktor času spočívá v tom, že finanční prostředky přijaté nebo vyplacené v různých 

časových obdobích mají rozdílnou hodnotu. Peněžní jednotka má větší hodnotu dnes 

než peněžní jednotka získaná později, neboť dnešní peněžní jednotku lze investovat tak, 

aby přinesla zisk dříve než peněžní jednotka investovaná později. Budoucí hodnotu 

peněz lze zjistit pomocí tzv. úrokováním. Úrokování může být jednoduché, kde se úročí 

jen původní částka (vklad, jistina) a úrok se každoročně vybírá nebo složité, kde se 
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spolu s jistinou úročí i úrok. Při zjišťování současné hodnoty budoucích příjmů nebo 

výdajů se používá diskontování (Synek, 2011). 

 

Faktor rizika spočívá ve výběru takové varianty investice, která přinese co nejvyšší 

výnos s co nejnižším rizikem. Obvykle varianta s větším rizikem přinese i větší zisk a 

naopak varianta s nižším rizikem přinese nižší zisk. Riziko představuje nebezpečí, že 

nebude získán požadovaný výnos, nebo že bude investovaný kapitál zcela ztracen. 

Riziko může vzniknout z vnějších příčin, jako jsou přírodní katastrofy, hospodářské 

krize, inflace apod., nebo z vnitřních příčin podniku, jako je nedostatečná poptávka, 

případně chybné zaměření investice (Synek, 2011). 

 

1.3.1 Interní a externí zdroje financování 

 

Zdroje financování lze třídit podle několika hledisek. Mezi nejvýznamnější hledisko 

patří místo, odkud byly finanční zdroje získány. Zdroje financování podle místa se dělí 

na externí a interní (Fotr, Souček, 2011). 

 

Interní zdroje financování 

Interní zdroje financování jsou především výsledkem vlastního hospodaření firmy a lze 

je použít ze předpokladu, že je projekt realizován již existující firmou. Interní zdroje se 

skládají z výsledku hospodaření po zdanění, odpisů a přírůstků rezerv, zdrojů vzniklých 

prodejem některého dlouhodobého majetku a zdrojů vzniklých snížením oběžných 

aktiv, především zásob a pohledávek (Valach, 1996).  

 

Externí zdroje financování 

Pro realizaci projektů nově vznikající firmou lze použít pouze externí zdroje 

financování. Mezi externí zdroje financování patří zejména vklady vlastníků, 

dlouhodobé i krátkodobé bankovní úvěry, obligace, vklady jiných subjektů podílejících 

se na investičním projektu, subvence a dary ze státního rozpočtu, rizikový kapitál, aj. 

(fotr,souček) Externí zdroje financování by objemově měly představovat menší část 

finančních zdrojů, avšak v porovnání s interními zdroji jsou více různorodé, což souvisí 

s rozvojem a inovacemi na kapitálových trzích (Valach, 1996). 
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1.3.2 Vlastní a cizí zdroje financování 

 

Nejčastěji se zdroje financování rozdělují podle vlastnictví, a to na vlastní zdroje 

financování a cizí zdroje financování. Vlastní zdroje tvoří veškeré interní zdroje 

financování a některé z externích zdrojů financování. Vlastní zdroje jsou brány jako 

bezpečné zdroje financování investičních projektů a není potřeba je splácet. Naopak cizí 

zdroje je třeba splatit ve výši jistiny a navíc hradit jeho náklady (např. úroky z úvěru). 

Vzhledem k tomu je cizí kapitál označován jako rizikovější způsob financování (Fotr, 

Souček, 2011). 

 

1.3.2.1 Financování z vlastních zdrojů 

 

Vlastní kapitál představuje vlastní zdroje financování obchodního majetku podniku. Je 

tvořen vklady zakladatelů (společníků, vlastníků) společnosti a složkami, které vznikly 

během hospodaření podniku. Jeho podíl na celkovém kapitálu je ukazatelem finanční 

jistoty podniku. Vlastní kapitál se mění v souvislosti s hospodářským výsledkem 

v daném období. Je-li dosahováno zisku, vlastní kapitál roste a naopak, pokud vzniká 

ztráta, vlastní kapitál klesá. Základní formy financování z vlastních zdrojů tvoří 

základní kapitál, navýšení základního kapitálu, nerozdělený zisk a odpisy. Hlavní 

výhodou vlastního kapitálu je fakt, že ho není třeba splácet a představuje tak bezpečný 

zdroj financování investičních projektů (Fotr, Souček, 2011). 

 

Základní kapitál 

Základní kapitál vniká při založení společnosti, přičemž jeho výše se odvíjí od právní 

formy společnosti (Fotr, Souček, 2011). 

 

Navýšení základního kapitálu 

V případě akciových společností se jedná o emisi akcií, a v případě jiné právní formy 

společnosti jde o jiné vklady do základního kapitálu včetně uplatnění složky rizikového 

kapitálu spočívající ve vkladu do základního kapitálu (Fotr, Souček, 2011). 
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Nerozdělený zisk  

Nerozdělení zisk z minulých let patří mezi nejvýznamnější vlastní zdroje financování 

investic. Jedná se o část zisku sníženého o daň ze zisku, která neslouží k rozdělení mezi 

společníky, ale je určena pro rozvoj podniku (Valach, 1996). 

 

Odpisy a výnosy z prodeje 

Za další důležitý zdroj se mohou považovat odpisy dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku, případně výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a zásob při 

jejich likvidaci a všechny ostatní vlastní zdroje jako jsou kapitálové fondy (Fotr, 

Souček, 2011). 

 

Samofinancování 

Financování investic prostřednictvím nerozděleného zisku a rezervních fondů se nazývá 

samofinancování. Výhodou samofinancování je především to, že se nezvyšuje počet 

akcionářů či věřitelů, na rozdíl od externího financování. Také nevznikají žádné náklady 

na emisi cenných papírů. Růst vlastního kapitálu pomocí samofinancování snižuje 

finanční riziko firmy (riziko zadlužení) i riziko vzniku finančních nákladů či riziko 

hrozícího úpadku. Další výhodou samofinancování je skutečnost, že z vlastních zdrojů 

lze krýt i investice s vysokým stupněm rizika, na které není lehké získat cizí zdroje. 

Nevýhodou samofinancování z nerozděleného zisku je nestabilita tohoto zdroje ve 

srovnání s úvěrem či obligacemi (Valach, 1994). 

 

1.3.2.2 Financování z cizích zdrojů 

 

Cizí zdroje lze charakterizovat jako finanční prostředky, které byly podniku zapůjčeny, 

a které musí v určité době vrátit zpět. Cizí kapitál tedy představuje závazky podniku 

vůči jinému subjektu. Mezi cizí zdroje financování patří bankovní úvěry, obligace, 

leasingové financování, případně vklady dalších účastníků, kteří se na daném 

investičním projektu podílejí a také subvence a jiné podpory ze státního rozpočtu. Pro 

realizaci projektů se finanční prostředky získávají nejčastěji od bankovních institucí 

nebo emisí obligací (Fotr, Souček, 2011). 
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Bankovní úvěry 

Bankovní (finanční) úvěr je poskytován komerčními bankami, pojišťovacími 

společnostmi či penzijními fondy. Investiční projekty jsou financovány nejčastěji 

střednědobými úvěry se splatností jeden až pět let nebo dlouhodobými úvěry se 

splatností delší než pět let. Banka za základě žádosti o bankovní úvěr analyzuje bonitu 

klienta, ale také daný investiční projekt. Dle výsledků analýz se banka rozhodne, zda 

projekt schválí či zamítne. Ještě před výsledným rozhodnutím banka posuzuje několik 

faktorů, na kterých závisí možnost získání cizích zdrojů financování a cenu takového 

financování (Fotr, Souček, 2011). 

 

Mezi tyto základní faktory patří: 

 doložení profesní historie investora, jeho finanční zdraví a výše obratu;  

 kvalita podnikatelského záměru, rizikovost projektu, posouzení jeho 

ekonomické efektivnosti, rozpočtové náklady;  

 návrh způsobu financování projektu, druh a výše požadovaného úvěru, doba a 

způsob splacení úvěru, fixace úrokové sazby a způsob splácení.  

Pokud dojde ke schválení investičního záměru je bankou poskytnut investiční úvěr, 

který je po celou dobu jeho životnosti postupně umořován splátkami včetně platby 

úroků. Obvykle je na poskytnutí bankovního úvěru požadována záruka formou zajištění 

nemovitosti, daného projektu či jinými aktivy investující společnosti (Fotr, Souček, 

2011). 

 

Dodavatelský úvěr 

Dodavatelský úvěr spočívá v poskytování dlouhodobého majetku, především strojů a 

zařízení odběrateli. Dodávaný majetek je odběratelem splácen po ujednanou dobu 

(postupně nebo jednorázově) včetně stanovených úroků. Jedná se o odklad nebo rozklad 

kupní ceny, nikoliv o poskytnutí peněžních prostředků. Úroky bývají zakomponovány 

do jednotlivých splátek a lze je zjistit jako rozdíl cen při okamžitém a postupném 

splácení. Splatnost dodavatelského úvěru může být spjata s ekonomickou životností 

majetku, ale může být i kratší. Dodavatelský úvěr je poskytován dodavatelem buď 

z vlastních zdrojů, nebo pomocí refinancování prostřednictvím bankovních úvěrů. 

Z hlediska vlastnictví je dodavatelský úvěr rozdělen na dva typy, a to úvěr na movitou 
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zástavu a podmíněný prodejní kontrakt (prodej s výhradou vlastnictví). Při úvěru na 

movitou zástavu je předmět úvěru ve vlastnictví odběratele, avšak zároveň dodávaný 

majetek slouží pro dodavatele jako záruka. Při podmíněném prodejním kontraktu je 

předmět úvěru ve vlastnictví dodavatele až do doby splacení úvěru, poté přechází 

vlastnictví majetku na odběratele. Tato výhrada vlastnictví musí být dohodnuta v kupní 

smlouvě (Fotr, Souček, 2011). 

 

Obligace 

Obligace je druh dlouhodobého cenného papíru, který firma emituje za účelem získání 

finančních zdrojů od investora (věřitele). Věřitel má nárok na splátky nominální ceny a 

na úrok, který se vyplácí v předem stanovených termínech. Věřitel se nepodílí na 

rozhodování firmy při realizaci projektu. Získané finanční zdroje mohou být použity pro 

financování investičního projektu a po dosažení doby životnosti obligace jsou tyto 

obligace splaceny (Fotr, Souček, 2011). 

 

Projektové financování 

Jedná se o samostatnou formou dlouhodobého financování, kdy jsou prostředky na 

financování projektů získány investorem účelně pouze v souvislosti s projektem. 

Finanční prostředky mohou být získaný formou bankovního (finančního) úvěru nebo 

dodavatelského úvěru od dodavatele projektu, případně emisí obligací. Charakteristický 

rys projektového financování je oddělení financování projektu od stávajících 

podnikatelských aktivit investující společnosti. Jde o systém dlouhodobého financování, 

kdy je poskytnutí i režim splácení úvěrů spjatý s peněžními toky projektu jak ve fázi 

výstavby, tak v jeho následujícím provozování (Fotr, Souček, 2011).  

 

Účastníky projektového financování mohou být: 

 akcionáři – sponzoři investičního projektu 

 účelně založená projektová firma typu akciové společnosti – zajišťuje přípravu 

projektu, sjednává stavební firmy, dodavatele technologií, montáže a zajišťuje 

budoucí odbyt, a to na základě dlouhodobých kontraktů 

 inženýrská firma – hlavní dodavatel, dodavatelé stavební a technologické účasti 

projektu 
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 provozovatel – zajišťuje provoz a údržbu dokončeného investičního projektu 

 banky – věřitelé, kteří poskytli hlavní zdroj financování 

 ostatní subjekty – pojišťovny, dodavatelé odběratelé, státní orgány apod. 

Projektové financování vytváří podmínky naprosté transparentnosti realizace projektu a 

jeho skutečného přínosu pro investující podnik. Výhodou projektového financování je 

snížení rizika běžných podnikatelských aktivit podniku v případně neúspěšného celého 

investičního záměru (Fotr, Souček, 2011). 

 

Leasingové financování 

Leasing je chápán jako pronájem movitého či nemovitého majetku za sjednanou cenu 

(nájemné). Leasing je další specifický způsob jak financovat investiční potřeby 

podniku, který nemá dostatek vlastního kapitálu a nechce či nemůže využít dlouhodobé 

úvěry. Jedná se o okamžité využívání potřebného hmotného i nehmotného 

dlouhodobého majetku. Po celou dobu užívání je vlastníkem majetku pronajímatel a po 

skončení nájmu může být majetek převeden do vlastnictví pronajímatele (Synek, 2000).  

 

Leasing se dělí na dva typy leasingu, a to: 

 

Operativní (provozní) leasing 

Jedná se o krátkodobý pronájem majetku, přičemž většinou se jedná o movitý majetek. 

Po celou dobu trvání leasingu je majetek ve vlastnictví pronajímatele (leasingové 

společnosti). Životnost pronajatého majetku je z pravidla delší než doba nájmu. 

Povinnost leasingové společnosti je majetek udržovat, případně opravovat. Tato forma 

leasingu se používá u majetku (např. strojů a zařízení), který firma využívá jen dočasně, 

přičemž nemá právo po ukončení leasingu majetek odkoupit a převést do svého 

vlastnictví. Výhodou operativního leasingu je, že investující firmě nevznikají náklady 

na opravy majetku, neboť servis majetku zajišťuje pronajímatel (Synek, 2000). 

 

Finanční leasing 

Na rozdíl od operativního leasingu představuje finanční leasing dlouhodobý pronájem 

movitého i nemovitého majetku. Předmět leasingu taktéž zůstává po celou dobu nájmu 

ve vlastnictví pronajímatele (leasingové společnosti), avšak po ukončení leasingu má 
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nájemce právo na odkoupení předmětného majetku do svého vlastnictví. Životnost 

pronajatého majetku je přibližně stejně dlouhá jako doba leasingu (Synek, 2000).   

 

Finanční leasing se rozděluje na: 

 

Přímý leasing  

Jde o nečastější typ finančního leasingu. Nájemce určuje předmět nájmu, který 

požaduje, včetně možného dodavatele majetku, podmínek dodávek, ceny zařízení apod. 

Pronajímatel (leasingová společnost či výrobce) zajistí požadovaný majetek a zpracuje 

podmínky leasingu. Na základě leasingové smlouvy pronajímatel poskytne majetek 

nájemci, který má právo jej užívat a povinnost splácet leasingové splátky. Ve většině 

případů se přímého leasingu účastní tři subjekty, a to pronajímatel, nájemce a dodavatel 

majetku (Synek, 2000). 

 

Nepřímý leasing 

Nepřímý leasing znamená prodej a zpětný pronájem. Prakticky se jedná o prodej 

majetku firmy leasingové společnosti za tržní cenu, kdy kupující (leasingová 

společnost) ihned pronajme majetek zpět prodávajícímu (původní firmě). Nevýhodou je, 

že firma v konečném důsledku zaplatí splátkami leasingu leasingové společnosti více, 

než byla původní tržní cena majetku. Důvod, proč některé firmy využívají tento způsob 

pronájmu je ten, že firma ihned získá peněžní prostředky z prodeje majetku, které zvýší 

její likviditu a při tom nadále využívá majetek, i když je ve vlastnictví jiného subjektu 

(Synek, 2000). 

 

Jiné formy financování 

Do financování investičních projektům se může v některých případech zapojit i stát či 

regionální orgány. Důvodem angažovanosti státu může být podpora jeho hospodářské 

situace, výskyt externalit na trhu, posílení konkurenceschopnosti podniku v zahraničí, 

případně dobré fungování malých a středních podniků. Investiční podpora státu nesmí 

narušovat tržní podnikatelské prostředí firmy a musí respektovat pravidla o veřejné 

podpoře v EU. Finanční podpora státu se uskutečňuje přímou formou v podobě 

investičních dotací ze státního rozpočtu, různých stáních fondů apod. Nepřímá forma 
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podpory státu se projevuje formou úprav daňových sazeb, daňové a celní úlevy apod. 

V ČR se koncentrují do systému investičních pobídek. Mezi dalším známé přístupy 

k financování investic, které těsněji spojuje zadavatele projektu a jeho zhotovitele patří 

financování projektů generujících úspory energií (systém EPC) a financování projektů 

veřejno-soukromého partnerství (PPP). PPP je založen na spolupráci veřejného a 

soukromého sektoru při přípravě, výstavbě, financování a provozování větších 

investičních projektů (dálnice, nemocnice, věznice, školy, aj.), (Valach, 1996). 

 

1.4 Metody hodnocení efektivnosti investičního záměru 

 

V rámci předinvestiční fáze projektu se zpracovává technicko-ekonomická studie, 

jejímž hlavním prostředkem pro získání základních informací pro rozhodnutí o přijetí či 

zamítnutí projektu je finanční analýza a hodnocení projektu. Hodnocení a výběr 

projektu vede ke dvou zásadním rozhodnutím, a to k investičnímu a finančnímu 

rozhodnutí. Tato dvě rozhodnutí jsou spolu úzce spjata, především z toho důvodu, že 

jejich základ tvoří peněžní tok projektu (Cash flow). Mezi hlavní kritéria pro hodnocení 

efektivnosti investice patří ukazatele rentability, doba návratnosti, čistá současná 

hodnota (ČSH) a vnitřní výnosové procento (IRR). Při posuzování efektivnosti však 

nestačí pouze peněžní toky, ale je také je třeba stanovit diskontní sazbu, která se 

stanovuje na základě nákladů firmy vznikajících při realizaci projektu. Dalším 

významným kritériem pro posuzování výkonnosti podniku se používá ekonomická 

přidaná hodnota (EVA), (Fotr, Souček, 2011). 

 

1.4.1 Ukazatele rentability 

 

Ukazatele rentability jsou považovány za ukazatele návratnosti či výkonnosti. Umožňují 

měřit výnosnost vloženého kapitálu tak, že poměřují zisk se zdroji. Smyslem těchto 

ukazatelů je vyhodnotit úspěšnost investice při zohlednění vložených prostředků 

(Kinslingerová, Hnilica, 2008).  

 

Mezi nejčastější ukazatele rentability patří: 

 rentabilita aktiv (ROA), 
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 rentabilita vlastního kapitálu (ROE), 

 rentabilita investice (ROI), 

 rentabilita tržeb (ROS). 

 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Rentabilita aktiv vyjadřuje celkové zhodnocení všech zdrojů vynaložených 

k financování projektu. Jedná se o poměr zisku po zdanění (EAT) s celkovými aktivy 

vloženými do projektu bez ohledu na způsob financování (Fotr, Souček, 2011). 

Výpočet: ROA = (EAT/Celková aktiva)*100% 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Rentabilita vlastního kapitálu označuje poměr zisku po zdanění (EAT) s vlastním 

kapitálem vloženého do projektu. Vyjadřuje míru zhodnocení vlastních zdrojů, které 

byly použity k financování projektu, tedy jinými slovy kolik čistého zisku připadá na 

jednu korunu investovaného kapitálu z vlastních zdrojů (Fotr, Souček, 2011). 

Výpočet: ROE = (EAT/Vlastní kapitál)*100% 

 

Rentabilita investice (ROI) 

Rentabilita investic označuje poměr zisku po zdanění (EAT) s celkovými aktivy 

poníženým o krátkodobé cizí zdroje. Využívá se především pro hodnocení jednotlivých 

investičních projektů. Pro každého investora je tento ukazatel důležitý z pohledu 

návratnosti investice, případně v jakém časovém horizontu (Fotr, Souček, 2011). 

Výpočet: ROI = (EAT/Celková aktiva – Krátkodobé cizí zdroje)*100% 

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Rentabilita tržeb vyjadřuje poměr zisku po zdanění (EAT) k tržbám z prodeje vlastních 

výrobků a služeb a tržbám z prodeje zboží. Tento ukazatel označuje, kolik korun čistého 

zisku připadá na jednu korunu tržeb a pohybuje se od 2% do 50%, přičemž doporučená 

hodnota je nad 10% (Fotr, Souček, 2011). 

Výpočet: ROS = (EAT/Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb + Tržby z prodeje 

zboží)*100% 
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1.4.2 Doba návratnosti 

 

Doba návratnosti investice je doba (počet let), za kterou peněžní příjmy (cash flow) 

z investice vyrovnají počáteční kapitálový vklad na investici. Vyjadřuje, po jak dlouhé 

době se investorovi vrátí zpět prostředky vložené do investičního projektu. Stanovení 

doby návratnosti vychází z peněžních toků projektu, které se skládají z příjmů a výdajů 

na celou dobu života projektu. Jedná se o poměr investičních nákladů (IN) s ročními 

peněžními toky (CF), (Fotr, Souček, 2011). 

 

Jsou-li výnosy v každém roce životnosti investice stejné, pak dobu splácení vypočítáme 

dělením investičních nákladů roční částkou očekávaných čistých výdajů. Pokud jsou 

výnosy v každém roce jiné, pak dobu splácení zjistíme postupným načítáním ročních 

splátek částek cash flow tak dlouho, až se kumulované částky cash flow rovnají 

investičním nákladům. Čím je doba splácení kratší, tím je investice likvidnější, to 

znamená, že je v investici kapitál vázán kratší dobu (Synek, 2011). 

 

Ukazatel doby návratnosti značí míru likvidity investice. Srovnání pomocí doby 

návratnosti investičních variant, které jsou jinak stejné, zvolí tu variantu, jejích doba 

splácení je kratší. Nevýhodou tohoto ukazatele je, že nebere v úvahu tzv. časovou 

hodnotu peněz, kdy stejná výše určité peněžní částky získaná dnes nemá stejnou 

hodnotu jako stejná částka získaná zítra. Tato nevýhoda lze odstranit tak zvaným 

diskontováním. Nicméně doba návratnosti poskytuje důležitou informaci o rizikovosti 

investice, kdy například doba placení 2 roky je méně riziková než doba placení 10 let 

(Synek, 2011). 

 

1.4.3 Peněžní toky 

 

Peněžní tok (Cash flow) projektu pro hodnocení jeho ekonomické efektivnosti tvoří 

veškeré příjmy a výdaje, které projekt vyvolává během svého života. Příjmy projektu 

jsou tvořeny příjmy z tržeb za prodej výrobků a služeb, na které se projekt orientuje. 

Výdaje projektu zahrnují investiční náklady v období výstavby, přírůstky čistého 

pracovního kapitálu a provozní výdaje v období provozu projektu. Peněžní tok pro 



27 

 

posuzování finanční stability projektu zahrnuje kromě investičního a provozního cash 

flow také finanční cash flow. Součástí finančního cash flow jsou na straně příjmů 

vklady vlastního kapitálu do projektu, čerpání bankovních úvěrů, emise dluhopisů, aj. a 

na straně výdajů výplata dividend, úroky a splátky úvěrů aj. (Sedláček, 2011). 

 

1.4.4 Diskontní sazba 

 

Diskontní sazba je jedním z klíčových faktorů pro stanovení kritérií ekonomické 

efektivnosti investičního projektu, tvořeného čistou současnou hodnotou a indexem 

rentability. V rámci investičního rozhodování je určení diskontní sazby jednou ze 

základních úloh. Pro stanovení diskontní sazby investičního projektu je základem 

diskontní sazby firmy, která zabezpečuje úhradu nákladů cizího kapitálu a odměnu 

vlastníkům firmy za vynaložená kapitál. Diskontní sazbu pak lze ztotožnit s firemními 

náklady projektu. Tyto náklady stanovují průměrné kapitálové náklady (WACC), které 

se vypočítají jako vážený aritmetický průměr nákladů vlastního kapitálu a cizího 

kapitálu (Fotr, Souček, 2011). 

 

Výpočet: 𝑊𝐴𝐶𝐶 =  
𝐸

𝐶
∗ 𝑟𝑒 +  

𝐷

𝐶
∗  𝑟𝑑 (1 − 𝑡) , kde 

E … tržní hodnota vlastního kapitálu 

D … tržní hodnota cizího kapitálu 

C … celkový kapitál 

𝑟𝑒 … náklady vlastního kapitálu 

𝑟𝑑  … náklady cizího kapitálu 

t … sazba daně z příjmu 

 

Ukazatel WACC se využívá jako diskontní sazba pro přepočtech budoucích hodnot na 

hodnoty současné. Tento postup by měl zabezpečit, aby nová investice nezhoršila již 

dosahovanou rentabilitu kapitálu. Diskontní sazba by měla zahrnovat riziko spojené 

s hodnocenou investicí. Platí, že čím vyšší je riziko, tím vyšší je diskontní sazba (Synek, 

2011). 
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Kapitálové náklady podniku se mohou použít jako diskontní sazba investičního projektu 

pouze v případě, že míra rizika projektu je přibližně stejně vysoké jako riziko 

podnikatelské činnosti podniku a za předpokladu, že způsob financování projektu příliš 

neovlivní kapitálovou strukturu podniku (Kinslingerová, Hnilica, 2008). 

 

 

1.4.5 Čistá současná hodnota (ČSH) 

 

Zatímco jednorázové náklady na investici jsou vynaloženy během krátkého časového 

období, očekávané výnosy z investice plynou po dobu několika let. Je třeba brát 

v úvahu již výše zmíněný faktor času, který způsobuje, že hodnota dnešní peněžní 

jednotky je vyšší než hodnota peněžní jednotky v budoucnu. (synek) Vzhledem 

k odlišné časové hodnotě peněz není možné sčítat příjmy a výdaje realizované 

v různých časových obdobích, tak jak tomu bylo u doby návratnosti, ale je třeba je 

přepočítat ke stejnému okamžiku (současnost). Pomocí diskontování se přepočítají 

hodnoty budoucích příjmů a výdajů na jejich současné hodnoty (Fotr, Souček, 2011). 

Dále se přepočítá budoucí hodnota na současnou hodnotu, a to pomocí ukazatele čisté 

současné hodnoty. Současná hodnota je definována jako suma peněz, která musí být 

investována tak, aby ve stanovené době byla získána zpět větší o očekávané výnosy. 

Jako přepočítacího koeficientu se využívá sazba kapitálových výdajů (diskontní sazba) 

(Synek, 2011). 

 

Výpočet: Č𝑆𝐻 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑖)𝑡
−  𝐾𝑉𝑛

𝑡=1  , kde 

𝐶𝐹𝑡 … očekávaná hodnota cash flow v období t  

i … diskontní míra 

t … období 1 až n 

n … očekávaná životnost investice v letech 

KV … kapitálový výdaj 

 

Pokud je ČSH kladná, pak to znamená, že očekávaná výnosnost projektu převyšuje jeho 

požadovanou výnosnost danou diskontní sazbou, což vede ke zvyšování hodnoty 
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podniku. Platí, že čím je čistá současná hodnota projektu vyšší, tím je projekt 

ekonomicky výhodnější. V případě záporné ČSH dochází ke snižování hodnoty 

podniku, neboť očekávaná výnosnost projektu je nižší než požadovaná výnosnost. 

Ukazatel čisté současné hodnoty je tedy základem pro investiční rozhodnutí, zda projekt 

přijmout či zamítnout. Z toho vyplývá, že podnik by měl realizovat každý investiční 

projekt s kladnou ČSH a zamítnout každý projekt se zápornou ČSH (Fotr, Souček, 

2011). 

 

1.4.6 Vnitřní výnosové procento (IRR) 

 

Vnitřní výnosové procento, resp. vnitřní míra výnosnosti je chápána jako výnosnost 

poskytována projektem za celou dobu jeho života. Tato metoda je zaměřena na principu 

současné hodnoty. Avšak na rozdíl od čisté současné hodnoty spočívá v tom, že 

diskontní sazba (WACC) není daná. Hledá se taková diskontní sazba, při které je čistá 

současná hodnota rovna nule (Synek, 2011). 

 

Výpočet: 𝐼𝑅𝑅 = 𝑖𝑛 +  
Č𝑆𝐻𝑛

Č𝑆𝐻𝑛− Č𝑆𝐻𝑣
+  (𝑖𝑣 − 𝑖𝑛) , kde 

in … nižší diskontní sazba 

iv … vyšší diskontní sazba 

Č𝑆𝐻𝑛  … čistá současná hodnota při nižší diskontní sazbě 

Č𝑆𝐻𝑣  … čistá současná hodnota při vyšší diskontní sazbě 

 

Pokud je IRR investičního projektu vyšší než diskontní sazba, tj požadovaná výnosnost 

projektu, měl by být investiční projekt přijat. Platí, že čím je IRR vyšší, resp. čím více 

převyšuje požadovanou výnosnost projektu, tím je daný projekt ekonomicky 

výhodnější. Výhodou ukazatele IRR je především to, že není potřeba pro jeho stanovení 

znát přesně diskontní sazbu. V případě, že se jedná o projekt s nestandardními 

peněžními toky, pak může IRR nabývat více hodnot, což představuje nevýhodu tohoto 

ukazatele. Tato situace nastane např. tehdy, dojde-li v určitém roce života projektu 

k významné obnově či rozšíření projektu, což se projeví tak, že bude v tomto roce čistý 

peněžní tok záporný. Pro projekty s nestandardními peněžními toky by neměl být 
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ukazatel IRR brán jako kritérium při investičním rozhodování o přijetí či zamítnutí 

projektu (Fotr, Souček, 2011). 

 

1.4.7 Index rentability 

 

Index rentability, resp. index ziskovosti, je úzce spjatý s čistou současnou hodnotou, 

avšak na rozdíl od ní je relativní povahy. Index rentability vyjadřuje velikost současné 

hodnoty budoucích příjmů projektu, připadající na jednotku investičního nákladů 

přepočtených na současnou hodnotu. Index rentability se stanoví jako podíl současné 

hodnoty budoucích příjmů projektu a současné hodnoty investičních výdajů (Fotr, 

Souček, 2011). 

 

Výpočet: 𝐼𝑅 =  
Č𝑆𝐻

𝐾𝑉
 , kde 

ČSH … čistá současná hodnota, viz výpočet výše 

KV … kapitálové výdaje 

 

Pokud je ČSH projektu rovna 0, pak je index rentability 1. V případě, že by byla ČSH 

vyšší než 0, pak má index rentability hodnotu vyšší než 1 a při záporné ČSH má index 

rentability hodnotu menší než 1. Z výše uvedeného vyplývá, že by měl být projekt 

realizován za předpokladu, že jeho index rentability je větší než 1. Dále platí, že čím 

vyšší je hodnota indexu rentability, tím je investiční projekt ekonomicky výhodnější 

(Fotr, Souček, 2011). 

 

1.4.8 Ekonomická přidaná hodnota (EVA)  

 

Ekonomická přidaná hodnota (EVA) je významným kritériem při posuzování 

výkonnosti podniku. EVA je založena na tzv. ekonomickém zisku na rozdíl od 

ukazatelů rentability kapitálu, která vychází z účetního zisku. Rozdíl mezi 

ekonomickým a účetním ziskem je především v tom, že ekonomický zisk respektuje 

veškeré náklady na vynaložený kapitál a to jak na cizí kapitál, tak vlastní kapitál (Fotr, 

Souček, 2011). 
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Výpočet: 𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇𝑡 −  𝑁𝑂𝐴𝑡−1 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶 nebo 𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇𝑡 −  𝐶 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶, 

kde 

NOPAT … čistý zisk operační činnosti – náklady kapitálu 

NOA … čistá operační aktiva (provozně hmotný majetek) 

C … kapitál, který je vázán v aktivech sloužící k provozní činnosti podniku 

WACC … průměrné vážené náklady kapitálu 

 

Pokud podnik dosahuje kladné ekonomické přidané hodnoty, roste bohatství vlastníků, 

neboť podnik zhodnocuje kapitál více, než činí jeho náklady. Naopak pokud je 

ekonomická přidaná hodnota záporná, náklady kapitálu jsou vyšší než jeho zhodnocení 

a bohatství vlastníků klesá. Zdravý podnik by měl dosahovat kladné ekonomické 

přidané hodnoty a její hodnota by měla postupně růst. Možnosti dosažení růstu 

ekonomické přidané hodnoty jsou následující: 

 dosahování vyššího provozního zisku – růst výnosů, pokles nákladů, 

 změna kapitálové struktury – levnější cizí kapitál, pokles nákladů, 

 snížení velikosti investovaného kapitálu – prodej dlouhodobého majetku 

s nízkým zhodnocením uvolní finanční prostředky pro vhodnější investice, 

 realizace projektů s kladnými hodnotami EVA, tj. při kladné ČSH investičního 

projektu (Kinslingerová, Hnilica, 2008). 

 

1.5 Rizika investičního projektu 

 

Riziko a nejistota jsou významné faktory ovlivňující výsledky investičních projektů. 

Tyto výsledky závisí především na kvalitě přípravy aktivit v rámci přípravy investičního 

projektu a na kvalitě realizace projektu. Nedostatky v přípravě investičních projektů 

nelze většinou odstranit, nýbrž pouze oslabit v době realizace projektu. Je tedy zřejmé, 

že kvalita přípravy ovlivňuje úspěšnost či neúspěšnost projektu. Nicméně i velice 

kvalitní příprava a realizace projektů nezaručuje dosažení nejlepších očekávaných 

výsledků, a to vzhledem k existenci rizika a nejistoty (Fotr, Souček, 2011). 
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Kvalitní příprava projektů, jejich hodnocení a výběr by měla:  

 identifikovat faktory rizika a nejistoty ovlivňující výsledky projektů (úspěšnost 

či neúspěšnost), 

 stanovit a zhodnotit dopady těchto faktorů na budoucí výsledky projektu 

(přijatelnost či nepřijatelnost), 

 stanovit protiopatření na snížení rizika z hlediska nákladů i velikosti snížení 

rizika. 

 

Riziko je obecně chápáno jako nebezpečí. Jedná se o tzv. čistá rizika, kdy se bere 

v úvahu pouze negativní stránka rizika. Z tohoto hlediska může být rizikem možnost 

vzniku ztráty, možnost výskytu událostí ohrožující dosažení cílů, nebezpečí negativních 

odchylek od stanovených cílů. Avšak v praxi převažují podnikatelská rizika, která berou 

v úvahu nejen negativní, ale také pozitivní stránku rizika. Podnikatelská rizika jsou 

brána jako variabilita (nejistota) možných výsledků určitých aktivit či procesů, možnost 

odchylek (negativních i pozitivních) skutečných výsledků od očekávaných výsledků a 

pravděpodobnost těchto odchylek. Společná vlastnost čistých a podnikatelských pojetí 

rizik je možnost horších či lepších výsledků oproti plánovaných výsledků. V souvislosti 

s investičními projekty je podnikatelské riziko chápáno tak, že skutečně dosažené 

výsledky těchto projektů se budou odchylovat od předpokládaných výsledků, přičemž 

odchylky mohou být žádoucí (směrem k vyššímu zisku) a nežádoucí (směrem ke ztrátě) 

(Fotr, Hnilica, 2014). 

 

Riziko bývá spojeno s určitým investičním projektem s nejistými výsledky, kdy tyto 

výsledky významně ovlivňují finanční situaci podniku, který tento projekt realizuje. 

Nejistota je spojena především s neschopností spolehlivého odhadu budoucího vývoje 

faktoru rizika, který ovlivňuje výsledky projektu (Fotr, Hnilica, 2014). 

 

Riziko lze klasifikovat z mnoha hledisek. Mezi základní rozdělení rizika patří rizika 

čistá a podnikatelská, systematické a nesystematické riziko, vnitřní a vnější, primární a 

sekundární, ovlivnitelné a neovlivnitelné, ve fázi přípravy a realizace a ve fázi jeho 

provozu. Z hlediska věcné náplně se pak rizika dělí na technicko-technologická, 

výrobní, ekonomická, tržní, finanční, kreditní, legislativní, politická, environmentální, 
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informační, rizika spojená s lidským faktorem a rizika spojená s havárií, živelných 

pohrom apod. Na rizika lze pohlížet také z hlediska strategických (objevení nové 

technologie) a operačních rizik. (Fotr, Hnilica, 2014). 

 

1.5.1 Management rizika projektu 

 

Souhrn aktivit zaměřených na rizikovou stránku investičních projektů tvoří náplň 

managementu rizika projektů. Cílem managementu rizika je zvýšit pravděpodobnost 

úspěšnosti projektu minimalizovat nebezpečí neúspěchu projektu, případně zamítnout 

příliš rizikový projekt, který by mohl ohrozit finanční zdraví podniku. Kvalitní 

management rizika je nejvýznamnějším faktorem úspěšnosti projektu. Příčinou 

neúspěšnosti projektu je z pravidla neznalost manažerů odpovědných za přípravu, 

plánování a realizaci projektů, jak management rizika kvalitně implementovat. Kvalitní 

proces managementu rizika zahrnuje sekvenční a průběžné fáze. Mezi sekvenční fáze 

patří iniciační fáze, identifikace rizik, stanovení významnosti rizik, stanovení velikosti 

rizika, hodnocení rizika a rozhodování o riziku, plánování a následná realizace 

protiopatření rizik, postimplementační analýza rizika. Průběžná fáze managementu 

rizika spočívá v monitorování rizik a reportování rizik (Fotr, Hnilica, 2014). 

 

1.5.2 Identifikace rizik 

 

Nejdůležitější a zároveň nejnáročnější fází managementu rizik je identifikace rizik. 

Mezi základní informační a znalostní vstupy pro identifikaci rizik patří obecné systémy 

klasifikace rizik a kontrolní seznamy, historické záznamy a zprávy o minulých 

projektech a aktivní struktura projektu, případně odborné knižní publikace a články 

z odborných časopisů. Na identifikaci rizik by se měl podílet projektový tým stvořený 

z interních a externích specialistů, stakeholderů a subjektů, pro které je projekt určen, tj. 

zákazníci. Výstupem identifikace rizik je soubor rizikových faktorů (negativních či 

pozitivních) ovlivňující úspěšnost projektu. Následně management rizika stanoví 

protiopatření na snížení rizika, přičemž ke stanovení významnosti lze použít dvě 

metody, a to analýzu citlivosti a expertní hodnocení (Fotr, Hnilica, 2014). 
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1.5.3 Analýza citlivosti 

 

Analýzu citlivosti lze použít za předpokladu, že závislost kriterií hodnocení investičních 

projektu (ČSH, IRR, doba návratnosti) lze modelovat na faktorech rizika a dalších 

veličinách, které nejsou zatíženy nejistotou nebo jsou jejich odhady spolehlivé. 

V oblasti investičního rozhodování analýza citlivosti zjišťuje citlivost zvoleného 

finančního kritéria projektu na možné změny hodnot faktorů rizika, které toto kritérium 

ovlivňují. Jinými slovy se jedná o stanovení, jakým způsobem určité změny faktorů 

rizika ovlivňují dané kritérium. Mezi faktory rizika může patřit například objem 

produkce, využití výrobní kapacity, prodejní ceny výrobků, ceny základních surovin, 

materiálu a energií, úrokové a daňové sazby, měnové kurzy a diskontní sazby, velikost 

investičních nákladů aj. (Grünwald, Holečková, 2007). 

 

Změny hodnot těchto faktorů mohou mít povahu optimistických či pesimistických 

hodnot těchto faktorů nebo mohou být stanoveny odchylkami určité velikosti směrem 

nahoru či dolů od plánovaných hodnot. Rizikové faktory, jejichž změny vyvolávají malé 

změny zvoleného kritéria, jsou považovány za méně důležité, než když ty stejné změny 

vyvolají značné změny zvoleného kritéria (Grünwald, Holečková, 2007). 

 

Výhodou analýzy citlivosti je její jednoduchost a názornost, avšak vyžaduje vhodnou 

počítačovou podporu. Hlavním přínosem analýzy citlivosti je získání informací ohledně 

významnosti jednotlivých faktorů rizika, což umožňuje soustředit pozornost 

významnějším faktorům rizika. Nevýhodou analýzy citlivosti jsou její omezení, mezi 

které patří nerespektování možné závislosti rizikových faktorů, kdy změna jednoho 

faktoru může vyvolat změnu druhého faktoru, nerespektuje odlišné míry nejistoty 

faktorů rizika, kdy možné odchylky některých rizikových faktorů mohou mít mnohem 

větší hodnoty. V neposlední řadě je uplatnění analýzy citlivosti omezeno jen na 

kvantitativní rizikové faktory. I přes tato omezení, lze analýzu citlivosti považovat za 

užitečnou podporu při stanovení významnosti rizikových faktorů (Grünwald, 

Holečková, 2007). 
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1.5.4 Matice hodnocení rizik 

 

Matice hodnocení faktorů rizika jsou založeny na expertním hodnocení těchto rizik 

pracovníky, kteří mají potřebné znalosti a zkušenosti v daných oblastech, kde se tyto 

faktory vyskytují. Expertní hodnocení rizik posuzuje významnost rizik pomocí matic 

hodnocení rizik, a to z hlediska pravděpodobnosti výskytu rizika a z hlediska intenzity 

negativního či pozitivního dopadu rizika. Platí, že čím je výskyt rizika 

pravděpodobnější a čím vyšší je intenzita jeho dopadu, tím je riziko považováno za 

významnější. Expertní hodnocení rizik se dělí na kvalitativní hodnocení a na 

semikvantitativní hodnocení (Fotr, Souček, 2011). 

 

Kvalitativní hodnocení je založeno na ohodnocení výskytu pravděpodobností výskytu 

rizik a intenzity jejich negativních dopadů formou stanovené stupnice zpravidla s pěti 

stupni. Matice hodnocení rizik má podobu tabulky, kde jsou jednotlivé stupně 

pravděpodobnosti výskytu rizik uvedeny v řádcích a stupně intenzity jejich negativních 

dopadů jsou uvedeny ve sloupcích. Pozice jednotlivých faktorů rizika je stanovena 

v souvislosti s expertním ohodnocení a v tabulce představuje významnost každého 

rizika (Seger, Hindls, 1995). 

 

 

Tabulka 1 Kvalitativní hodnocení rizik (Zdroj: Fotr, Souček, 2011) 

 

Na základě expertního ohodnocení deseti rizik (R1, R2, až R10) byla sestavena matice 

hodnocení rizik. Intenzita jednotlivých rizik je ohraničena barevně. Je tedy zřejmé, že 

čím je pravděpodobnost výskytu rizika i intenzita negativního dopadu vyšší, tím je 

riziko významnější. Mezi nejvýznamnější rizika této tabulky patří riziko R1, R2, R4. 

VM M S V VV

Velmi vysoká (VV) R8 R4

Vysoká (V) R1 R2

Střední (S) R9

Malá (M) R5 R3

Velmi malá (VM) R6 R10 R7

Intenzita negativních dopadů
Pravděpodobnost
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Středně významná rizika jsou R3, R7, R8, R9, R10 a mezi málo významná rizika patří 

R5 a R6 (Fort, Souček, 2011). 

 

Semikvantitativní hodnocení představuje číselné vyjádření významnosti jednotlivých 

rizik. V tomto případě je nutné přiřadit číselné ohodnocení jednotlivým stupňům 

pravděpodobnosti výskytu rizika i stupňům intenzity jejich negativních dopadů. 

Hodnocení významnosti každého rizika se pak určí jako součin číselného ohodnocení 

pravděpodobnosti výskytu rizika a ohodnocení negativního dopadu rizika. Pro číselné 

ohodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika se využívá lineální stupnice s pěti stupni, 

kdy 1 znamená nejnižší pravděpodobnost a 5 nejvyšší pravděpodobnost výskytu rizika. 

Pro číselné ohodnocení negativních dopadů rizika je možné použít mocninnou stupnici 

(1, 2, 4, 6, 8, 16), kde je ohodnocení každého stupně vyjádřeno dvojnásobkem 

ohodnocení předchozího stupně (Seger, Hindls, 1995). 

 

 

Tabulka 2 Semikvantitativní hodnocení rizik (Zdroj: Fotr, Souček, 2011) 

 

V případě rozsáhlých investičních projektů by bylo vhodné sledovat ještě další aspekty 

významnosti rizik, mezi které patří strategické dopady na jiné objekty, míra 

ovladatelnosti rizika, čas výskytu rizika a období, ve kterém lze uplatnit opatření na 

snížení rizika (Fort, Souček, 2011). 

 

1.5.5 Plánování protirizikových opatření 

 

Podstatou hodnocení rizika je posuzování přijatelnosti rizika investičního projektu a 

rozhodování o způsobu, jak se s rizikem vypořádat. Pokud je riziko přijatelné, není 

nutné sestavovat protiriziková opatření a celý proces investičního projektu může zůstat 

1 2 4 8 16

5 5 10 20 40 80

4 4 8 16 32 64

3 3 6 12 24 48

2 2 4 8 16 32

1 1 2 4 8 16

Ohodnocení 

pravděpodobnosti

Ohodnocení intenzity negativních dopadů
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beze změn. V tomto případě je podnik připravený se vypořádat s případnými 

negativními dopady výskytu rizika. Pokud je riziko nepřijatelné, je potřeba se tomuto 

riziku pokusit vyhnout pomocí určitých strategií vedoucích ke snížení daného rizika. 

V případě nepřijatelného rizika podnik zamítne investiční projekt nebo nepokusí 

stanovit protiopatření ke snížení rizika (Fotr, Souček, 2011). 

 

Při plánování protirizikových opatření dochází k: 

 zvažování všech rizik projektu označených jako významná či středně významná 

rizika, 

 volba vhodné strategie snižování rizika, 

 příprava protirizikových opatření, pomocí zvolené strategie snižování rizika. 

 

Základní strategie snižování rizika spočívá především v oslabení příčin vzniku rizika 

vedoucích ke snížení pravděpodobnosti výskytu negativních rizik, resp. posílení 

pozitivních rizik (příležitostí), případně transfer rizika, tj. přesun rizika na jiný subjekt 

(Fotr, Hnilica, 2014). 

 

Při hodnocení a výběru protirizikového opatření je třeba sledovat jeho ekonomickou 

efektivnost. V souvislosti se zavedením jakéhokoliv protiopatření jsou spojeny také 

určité náklady. Nákladově nejefektivnějším protiopatřením ke snížení rizika je opatření 

s nejvyšším poklesem rizika na jednotku nákladů (Fotr, Hnilica, 2014). 

 

1.6 Marketingový výzkum 

 

Marketingový výzkum přináší informace a data důležitá pro marketingová rozhodování 

a řešení. „O tom, zda je výzkum trhu přínosný pro celý marketingový proces řízení 

podniku, rozhoduje především kvalita provedeného výzkumu a kvalita marketingového 

řízení podniku.“ (Příbová, 1996). 

 

Marketingový výzkum se dělí na kvalitativní a kvantitativní. Cílem kvalitativního 

výzkumu je odpověď na otázky „Jak?“, „Proč?“. Hledá motivy, příčiny a souvislosti 

mezi jevy. Pracuje se více s abstraktními informacemi, a z toho důvodu je zde větší míra 
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nejistoty a často je potřebné využít psychologickou interpretaci. K tomuto výzkumu se 

využívají např. individuální hloubkové či skupinové rozhovory. Ve většině případů se 

pracuje s menším počtem respondentů. Kvantitativní výzkum zjišťuje odpovědi na 

otázku „Kolik?“. Mezi standardní analýzy kvantitativního výzkumu patří zjišťování 

znalosti značky, penetrace (kolikrát si daný výrobek / službu koupili), vybavenost 

určitými předměty, spotřební deník (zaznamenávání nákupních aktivit), tvorba 

sortimentu a komoditní omnibusy (jednomu dotazovanému je položen soubor otázek od 

různých zadavatelů), (Kozel a kol., 2006). 

 

Mezi základně metody sběru dat patří experiment, pozorování a dotazování. 

Experimentální metody jsou založené na studiu vztahu mezi dvěma nebo více 

proměnnými za podmínek, které jsou kontrolovány. Aby všechny testované subjekty 

měli stejné podmínky, záměrně se při experimentu zasahuje do vnějšího prostředí 

(Foret, 2012).  Pozorování je záměrné, cílené a plánované sledování skutečnosti, aniž 

by do ní pozorovatel jakkoliv zasahoval. Jde tedy o nepřímý sběr dat, kdy pozorovatel 

není v kontaktu s respondentem. Tato metoda se většinou používá v kombinaci 

s dotazníkovým šetřením. Pozorování bývá podpořeno technickým vybavením, např. 

videokamera, diktafon (Kozel, Mynářová, Svobodová, 2011). 

 

Dotazníkové šetření 

Vedle pozorování a experimentu je jednou z nejčastěji používaných metod sběru dat 

dotazník. Jedná se o přímý kontakt mezi výzkumníkem a respondentem, podle předem 

stanovených otázek, které slouží ke sjednocení podmínek a usnadnění zpracování 

výsledků. Respondenti, kteří budou dotazováni v rámci výzkumu, by měli odpovídat 

cílům a záměrům výzkumu (Malý V., 2004). 

 

Získání potřebných informací a dat lze dosáhnout pomocí dotazníkového šetření, který 

lze provést následovně:  

 osobní dotazování, jde o přímý kontakt respondenta a tazatele, 

 telefonické dotazování, jde pouze o hlasový rozhovor mezi respondentem a 

tazatelem,  
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 písemné dotazování, jde o zaslání dotazníku respondentovi poštou, tazatel zde 

nevystupuje,  

 internetové nebo webové dotazování, výzkum je prováděn pomocí internetu 

(webu), opět bez přítomnosti tazatele (Parasuraman, Grewal, Krishnan, 2007). 

 

Otázky v dotazníku lze rozdělit podle typu odpovědí, které se dělí na: 

 otevřené otázky – nenabízí respondentovi žádné varianty odpovědi, k otázce se 

tedy vyjadřuje slovně, 

 uzavřené otázky – nabízí respondentovi několik možných odpovědí, ze kterých 

si musí respondent vybrat právě jednu, 

 polozavřené otázky – jsou kombinací uzavřených a otevřených otázek, kdy jsou 

respondentovi nabídnuty odpovědi, avšak je zde poskytnuto místo na doplnění 

vlastní odpovědi (Kozel a kol., 2011). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 

Analytická část diplomové práce charakterizuje společnost NET Development, s.r.o. a 

následně charakterizuje účelně založenou společnost pro tento projekt, tj. společnost 

Vitality Resort Lány, s.r.o. a zabývá se její ekonomickou stránkou. V této části je dále 

identifikován investiční záměr, tj. detailní popis investičního projektu a jeho jednotlivé 

projektové fáze. Následně je uveden výzkumný projekt, který byl zpracován za účelem 

zjištění zájmu obyvatel městské části Brno – Bohunice o výstavbu nového bytového 

domu pro seniory.  

 

2.1 Charakteristika společnosti NET Development, 

s.r.o. 

 

Obrázek 1 Logo společnosti (Zdroj: NET Development, s.r.o.) 

 

Společnost:  NET Development, s.r.o.  

Sídlo:   třída Kpt. Jaroše 1844/28, Černá Pole, 602 00 Brno 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

Datum vzniku: 1. prosince 2003 

Základní kapitál: 200.000,- Kč 

Předmět podnikání: inženýrská činnost v investiční výstavbě, projektová činnost ve 

výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, realitní 

činnost (Justice, ©2012-2015). 

 

NET Development, s.r.o.  je česká developerská společnost zaměřená na výstavbu a 

přípravu průmyslových areálů, bytových domů, komerčních objektů především v 

regionu Brna a jeho okolí. Jednou z hlavních působností společnosti je výstavba objektů 

pro bydlení – bytových domů a rodinných domů.  



41 

 

Celý tento projekt organizuje právě společnost NET Development s.r.o., (dále jen „ND, 

s.r.o.“) jejímž prvotním úkolem je vyhledávání vhodného pozemku pro výstavbu 

nových budov. Většinou se výběrem a zajištění pozemku zabývá interní zaměstnanec 

firmy, v mimořádných situacích spolupracují s realitní kanceláří při výběru pozemku, 

avšak většinou se tomu snaží vyhnout z důvodu velmi vysoké provize za ne příliš 

adekvátní služby. Při nalezení vhodného pozemku firma ND, s.r.o. formuluje investiční 

záměr, který by chtěla realizovat a to formou územního plánu, jak graficky tak písemně. 

Co se týče vyhledávání vhodného architektonického či projekčního ateliéru, ND, s.r.o. 

spolupracuje většinou s několika již osvědčenými ateliéry. Dále firma zajišťuje činnost 

projektanta a jeho týmu, který má na starosti vyhotovení dokumentace pro územní 

řízení a stejně tak dokumentaci pro stavební povolení. Charakteristika a posloupnost 

těchto činností, je uvedena níže v jednotlivých fázích projektu.  Po vystavení stavebního 

povolení firma ND, s.r.o. začne realizovat výběr vhodného dodavatele stavby. Následně 

dochází k zahájení jednání s finančními institucemi ohledně financování stavebního 

záměru. Dále firma ND, s.r.o spolupracuje s městskou částí Brno – Bohunice, a to 

především k důvodu zajištění seznamu zájemců o koupi či pronájem bytů pro seniory a 

rodinných domů, který má městská část k dispozici. 

 

2.2 Charakteristika společnosti Vitality Resort Lány, 

s.r.o. 

 

Společnost Vitality Resort Lány, s.r.o. (dále jen „VRL, s.r.o.“) byla založena v září roku 

2016 na základě zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným, 

přičemž jediným společníkem je společnost Palace Capital, a.s. Základní kapitál 

společnosti VRL, s.r.o. je ve výši 200.000,- Kč. Statutárním orgánem společnosti je 

pouze jednatel pan Ing. Bc. Ladislav Smutný. Sídlo společnosti je na adrese třída Kpt. 

Jaroše 1844/28, Černá Pole, 602 00 Brno – střed. Předmětem činnosti podniku je správa 

vlastního majetku (Justice, ©2012-2015). 

 

Společnost Vitality Resort Lány, s.r.o. je mikro účetní jednotka, tudíž má možnost 

zpracovávat výkazy pouze ve zkráceném rozsahu a to dle ust. § 9 odst. 3 písm. b) 

zákona č. 563/1911 Sb. o účetnictví. Vzhledem k tomu, že se jedná o mikro účetní 
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jednotku, nemusí dle ust. § 18 odst. 2 zákona č. 563/1911 Sb. o účetnictví, sestavovat 

přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu (Zákon č.563/1991 

Sb. o účetnictví). 

 

Jde o účelně založenou společnost pro investiční záměr výstavby nového domu pro 

seniory a 7 rodinných domů na ulici Lány v městské části Brno - Bohunice. Důvodem 

vzniku společnosti VRL, s.r.o. je především požadavek bankovní instituce, která při 

žádosti o úvěr posuzuje bonitu klienta a v těchto případech požaduje novou společnost, 

která nemá žádné závazky z minulých let, apod. Vzhledem k výše uvedenému 

společnost neprovozuje žádnou jinou vedlejší činnost, je zaměřena pouze na proces 

výstavby bytového domu a rodinných domů. Společnost VRL, s.r.o. od roku 2016, kdy 

byla založena, tedy nevykazuje zisk, pouze vlastním kapitálem financuje základní a 

prvotní kroky, které se týkají prvních fází investičního projektu. Rentabilita společnosti 

je v současné chvíli v minusových hodnotách, avšak jakmile dojde k zahájení stavby a 

k postupnému prodeji či pronájmu bytů a rodinných domu, rentabilita společnosti bude 

již dosahovat kladných hodnot. Tabulka hodnot rentability společnosti je součástí 

příloh. 

 

2.3 Investiční projekt a jeho charakteristika 

 

Investiční projekt je zaměřen na výstavbu 7 rodinných domků a bytového domu pro 

seniory. Následně bude detailně popsán bytový dům a jeho charakteristika a dále se 

zaměří na popis rodinných domků. 

 

2.3.1 Bytový dům pro seniory 

 

Dům pro seniory je označován jako dům se sociálními službami, což lze chápat jako 

dům s byty zvláštního určení pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace, avšak v tomto případě se nejedná o neustálou zdravotnickou péči, proto je 

tento dům určen spíše pro vitální seniory, kteří se o sebe zvládnou postarat sami. Dům 

umožňuje bezbariérový přístup do budovy, včetně jednotlivých bytů. Dům obsahuje 

hlavní vstup přes vrátnici, u které je místnost pro poštovní přihrádky a vstupní hala se 
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sociálním zařízením. Hala vytváří komunikační uzel, na který navazují schodiště 

s výtahy jednotlivých obytných křídel. Z hlavní propojovací chodby jsou přístupné 

místnosti pro uskladnění kol a centrální sklad odpadků. Nejblíže haly je umístěno 

obytné křídlo o dvou nadzemních podlažích, kde v 1. podlaží jsou navrženy byty 

zvláštního určení, u kterého je vždy přičleněn relaxační prostor formou oplocení 

předzahrádky. V zadním obytném křídle o třech nadzemních podlažích jsou navrženy 

byty o velikosti 1+kk a 2+kk. V každém podlaží jsou v samostatné části sklepní boxy. 

Ve 2. podlaží spojovací části jsou pak navrženy vedle společenské místnosti i služby, 

formou pronajímatelných místností včetně ordinace lékaře. V 1. podzemním podlaží u 

východního křídla jsou navrženy místnosti technického vybavení (plynová kotelna, 

rozvodna elektřiny) a garážová stání.  

 

Dům pro seniory tedy zahrnuje 3 byty o velikosti 1+kk a 42 bytů o velikosti 2+kk, 

z toho je 6 bytů stanoveno pro zvláštní určení. Maximální počet obyvatel domu pro 

seniory je 87 osob. Počet garážových stání je 19 plus 27 stání na povrchu. 

 

 

Obrázek 2 Bytový dům 1 (Zdroj: VRL, s.r.o.) 
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Obrázek 3 Bytový dům 2 (Zdroj: VRL, s.r.o.) 

 

 

2.3.2 Rodinné domy 

 

Jak již bylo zmíněno, rodinných domů je celkem 7, přičemž kapacita obyvatel všech 

domů je 28 osob. Počet garážových stání je 7 plus počet stání před garáží je též 7. 

Rodinné domy jsou dvoupodlažní o velikosti 4+kk ve tvaru L. V prvním patře je vstupní 

zádveří, u něj pak WC s pračkou a umyvadlem. Ze zádveří je přístup na dvojramenné 

schodiště a naproti schodišti obytný prostor s kuchyňským koutem s výstupem na 

terasu. Ve druhém patře se nachází 3 ložnice a koupelna. 

 

 

Obrázek 4 Rodinné domy (Zdroj: VRL, s.r.o.) 
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2.4 Fáze projektu 

 

1. Fáze - akvizice 

V prvotní fázi investičního projektu manažer akvizic vyhledává všechny potenciální 

investiční projekty a koordinuje příslušné vhodné zdroje akvizic. Shromažďuje 

informace obchodního trhu a dle požadavku manažera developmentu koordinuje další 

činnosti s vnějšími účastníky, jako jsou agenti, architekti nebo konzultanti. Po zjištění 

potenciální investice provede důkladné prověření a získání informací, pokud jsou 

k dispozici. Jedná se především o získání informaci týkající se lokalizace místa, 

upřesnění zájmového území, popis lokality a její hranice, stávající budovy a jejich 

posudky, majetkoprávní poměry (výpisy z katastru nemovitostí), dokumentace týkající 

se předkupních práv a věcných břemen, podklady k inženýrským sítím, územní plán 

místa, aktuální stav územních rozhodnutí a stavebních povolení. K zájmové lokalitě se 

vyjadřuje manažer obchodu, architekt a manažer prodeje. Pro následné rozpracování 

záměru manažer developmentu odsouhlasí zájem o lokalitu.  

 

Následně manažer obchodu v součinnosti s architektem, manažerem akvizice, 

manažerem prodeje a manažerem projektu sestaví první hrubý rozpočet a hrubý časová 

harmonogram průběhu projektu. Všechny náklady a výnosy, které lze přímo přiřadit 

k danému projektu, musí být brány v úvahu při plánování. Kalkulace je založena na 

očekávaných nákladech a výnosech v daném okamžiku s ohledem na vývoj trhu, faktor 

času a marketingovou oblast, pro kterou je projekt určen. Po kontrole akvizice právním 

a finančním oddělením z hlediska daňových rizik, úvěrových rizik, právních vztahů, 

apod. manažer developmentu odsouhlasí akvizice včetně rozpočtu. 

 

První fáze končí zkompletováním, uložením na server a postoupení všech dokumentů a 

podkladů manažerovi projektu. 

 

2. Fáze - studie 

Manažerem developmentu budou stanoveny základní požadavky na projekt. Manažer 

projektu zajistí potřebné podklady pro zpracování studie a následně ve spolupráci 

s architektem, manažerem obchodu a manažerem prodeje (dále jen „projekční tým“) 
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sestaví zadávací dokumentaci na studii a navrhne zadání 3 projekčním kancelářím. 

Součástí studie bude mimo jiné odhad celkových nákladů stavby, řešení napojení na 

technickou a dopravní infrastrukturu, cenová nabídka na projekční práce včetně 

inženýrské činnosti aj. Manažer developmentu odsouhlasí zadávací dokumentaci na 

studii včetně navrhovaných 3 projekčních kanceláří. 

 

Manažer projektu dohlíží na průběh zpracování studie, zajistí případné doplňující 

informace a následně ve spolupráci s projekčním týmem vyhodnotí a doporučí projekční 

kanceláře k uzavření smlouvy na projekt. Současně dojde k vyhodnocení vztah 

k sousedním pozemkům dotčených stavbou z hlediska věcných břemen, práv přístupu a 

stavby. Manažer developmentu odsouhlasí doporučené studie a cenové nabídky 

navazujících projekčních prací.  

 

Manažer obchodu zahájí jednání o podpisu smlouvy s projekční kanceláří. Předmětem 

díla jsou jednotlivé stupně dokumentace včetně inženýrské činnosti a zajištění 

potřebných průzkumů, studií a posudků. Manažer projektu ve spolupráci s projekčním 

týmem sestaví dokumentaci s upřesněním požadavků na daný projekt, která bude 

přílohou smlouvy. Manažer obchodu sestaví rozpočet a časový harmonogram průběhu 

projektu v součinnosti s projekčním týmem a finančním oddělením. 

 

Druhá fáze končí podpisem smlouvy s projekční kanceláří. 

 

3. Fáze – územní řízení 

Zodpovědnou osobou za průběh této fáze je manažer projektu, který převezme 

podepsanou smlouvu s projekční kanceláří a dává pokyny k zahájení projekčních prací. 

Organizuje koordinační porady v průběhu projektování a zajišťuje účast manažera 

obchodu, architekta, manažera prodeje či technika, v případě potřeby jejich účasti na 

jednáních. 

 

V rámci projektu bude specifikována a odsouhlasena objektová stavba, skladba bytů 

(velikostní kategorie), dispozice a výměry bytů, členění stavby na etapy včetně 

jednotlivých parametrů etap, řešení sítí a infrastruktury z majetkoprávního hlediska, 
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návrh dělení pozemků pro následný odprodej nebo převod. Před podáním žádostí o 

vyjádření na jednotlivé dotčené orgány, správce sítí a ostatní účastníky řízení manažer 

developmentu odsouhlasí projektovou dokumentaci pro územní řízení a aktualizovaný 

rozpočet. 

 

Následně dojde k zahájení inženýrské činnosti, kdy manažer projektu ve spolupráci 

s projektantem projedná na stavebním úřadě jejich požadavky na doklady a dohlíží nad 

průběhem řízení. Na základě tohoto jednání projektant sestaví tabulku průběhu 

získávání stanovisek, která bude průběžně projektantem aktualizována ke kontrole 

manažerovi projektu. 

 

Získáním pravomocného územního rozhodnutí a potvrzením aktualizovaného rozpočtu 

končí fáze tři. 

 

4. Fáze – stavební povolení 

O termínu zahájení projekčních prací na dokumentaci pro stavební povolení rozhoduje 

manažer developlmentu. Nejdřívějším termínem zahájení bývá obvykle termín podání 

žádosti o vydání územního rozhodnutí. 

 

V souladu s předchozí fází bude aktualizována projektová dokumentace a tabulka 

průběhu získávaní stanovisek pro jednotlivá stavební povolení (vodoprávní úřad, 

silniční úřad, aj.). Manažer obchodu v součinnosti s právním oddělením zodpovídá za 

uzavření smluv s dodavateli. Manažer developmentu odsouhlasí projektovou 

dokumentaci pro stavební řízení. 

 

Na základě odsouhlasení projektové dokumentace dojde k zahájení inženýrské činnosti, 

která spočívá v projednávání požadavků na poklady na příslušném stavebním úřadem.  

 

Získáním pravomocného stavebního povolení dojde k úspěšnému ukončení fáze čtyři. 
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5. Fáze – zhotovitel stavby 

O termínu zahájení projekčních prací na dokumentaci pro realizaci projektu rozhoduje 

manažer developmentu. Nejdřívějším termínem zahájení bývá obvykle podání žádosti o 

vydání stavebního povolení. 

 

Manažer projektu ve spolupráci s manažerem prodeje připraví finální realizační 

projektovou dokumentaci, kterou odsouhlasí manažer developmentu a manažer 

obchodu. Následně manažer projektu připraví zadávací dokumentaci určenou pro 

výběrové řízení zhotovitele projektu. Po jejím odsouhlasení manažerem developmentu, 

manažer projektu osloví vybrané firmy a zahájí výběrové řízení. V rámci výběrového 

řízení manažer projektu odpovídá na průběžné dotazy a komunikuje se všemi 

oslovenými firmami.  Po obdržení nabídek zpracuje vyhodnocení, které předloží 

manažerovi developmenetu a manažerovi obchodu k posouzení a výběru realizační 

firmy. Následně dojde k výběru a odsouhlasení zhotovitele stavby manažerem 

developmentu.  

 

Manažer obchodu ve spolupráci s právním oddělením a manažerem projektu zahájí 

jednání o podpisu smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem. Manažer prodeje sestaví 

ceník prodeje, případně pronájmu bytů či rodinných domů v součinnosti s finančním 

oddělením a zajistí zpracování prodejní dokumentace.  

 

Konec této fáze spočívá v podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a v potvrzení 

a uložení finálního rozpočtu se zapracovanými náklady stavby, výnosy z prodeje/nájmu 

a harmonogramem výstavby. 

 

6. Fáze – realizace 

Manažer projektu přebírá podepsanou smlouvu se zhotovitelem stavby a zodpovídá za 

realizaci stavby a za realizační projektovou dokumentaci stavby. Manažerem 

developmentu je vybrán technický dozor. Manažer projektu zahajuje podpisy 

rezervačních a následně budoucích kupních či nájemních smluv ve spolupráci s právním 

oddělením.  
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Manažer projektu vyzve zhotovitele k předání staveniště a zahájení prací a ve 

spolupráci s technikem organizují pravidelné kontrolní dny, kdy kontrolují průběh 

stavby a dodržování smluv a podmínek stavebního povolení. Manažer prodeje dále 

dohlíží na komunikace zhotovitele s klienty v rámci klientských změn. Manažer 

projektu dohlíží na přípravu dokladů ke kolaudaci a zajišťuje dokumenty, které nejsou 

v rámci dodávky zhotovitele. 

 

Závěrem šesté fáze je kolaudace stavby, převzetí stavby od zhotovitele, finanční 

dorovnání, soupis vad a nedodělků s termínem odstranění.  

 

7. Fáze – dokončení projektu 

Manažer projektu předá právnímu oddělení podklady pro zápis budovy do katastru 

nemovitostí a zkompletuje doklady k převodu komunikací, případně sítí, které budou ve 

vlastnictví města. Dle kontroluje průběh odstraňování vad a nedodělků a vyklizení 

staveniště. Manažer obchodu ve spolupráci s právním oddělením nastaví postup vkladu 

jednotlivých smluv na katastr nemovitostí. Dále zajistí veškeré podpisy smluv, a to jak 

smluv o věcném břemeni s dodavateli, se kterými byly uzavřeny smlouvy budoucí, tak 

smluv o správě bytů, smluv servisních na dodávky služeb, apod. Manažer prodeje 

zajišťuje podpisy kupních či nájemních smluv s klienty ve spolupráci s právním 

oddělením. Technik předává jednotky klientům a přebírá odstraněné vady a nedodělky.  

 

Současná fáze projektu 

V současné chvíli se projekt nachází ve čtvrté fázi, kdy manažer projektu ve spolupráci 

s projektantem zahájil projekční práce, která spočívá v aktualizaci projektu a sestavení 

tabulky průběhu získávání stanovisek pro jednotlivá stavební povolení.  V rámci této 

fáze je upřesněno následující:  

 skladba bytů (velikostní kategorie) 

 dispozice včetně podkreslení zařizovacích předmětů vestavěného nábytku a 

plošné výměry bytů 

 realizační standard v rozpracovanosti pro tuto fázi projektu 

 stavební členění projektu na etapy včetně parametrů jednotlivých etap a jejich 

postupném kolaudování zprovozňování 
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 jednoznačné řešení sítí a infrastruktury z majetkoprávního hlediska 

 dělení pozemků pro následný odprodej nebo převod 

 rozsah sadových úprav včetně následného předání a údržby 

 

Manažer projektu zahájil inženýrskou činnost pro získání stavebního povolení, což 

představuje rozeslání odsouhlasené projektové dokumentace na jednotlivé dotčené 

orgány, správce sítí a ostatním účastníkům řízení. Manažer projektu s projektantem 

projednává na příslušných stavebních úřadech jejich požadavky na doklady a dohlíží 

nad samotným průběhem řízení dle aktualizací tabulky pro získávání stanovisek. Projekt 

je tedy aktuálně ve fázi, kdy se vyčkává na získání stavebního povolení. Očekávaná 

doba, kdy bude vystaveno stavební povolení je koncem roku 2018. 

 

2.5 Výzkumné šetření 

 

Výzkumný projekt pojednává o investičním projektu výstavby domu pro seniory 

v městské části Brno – Bohunice. Cílem tohoto výzkumu je zjištění, zda obyvatelé této 

lokality mají zájem o výstavbu nového domu pro seniory, za jakých podmínek a jaké 

služby by očekávali. Za účelem zjištění zájmu obyvatel o nový bytový dům pro seniory 

je sestaven dotazník, který zodpoví položené otázky. Vyhodnocením výsledků 

dotazníku je zjištěno, zda obyvatelé v okolí Bohunic mají zájem o nový dům pro 

seniory, jaký očekávají nájem bytů či zda by měli zájem o odkup. Dále je zjištěno, jaké 

služby by v domě pro seniory uvítali a co je pro ně naopak nevýhodou výstavby nového 

domu pro seniory.  

 

2.5.1 Analýza dat a výsledky výzkumu 

 

Na základě získaných dat byla provedena analýza dat, jejich absolutní a relativní četnost 

a zobrazení dat v grafu pro snadnější a rychlejší přehled výsledků. Pomocí 

dotazníkového šetření, bylo získáno 266 odpovědí od respondentů.  
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1. Pohlaví respondentů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze všech 266 respondentů bylo dotazováno 174 žen a 92 mužů. Graf uvádí procentuální 

výši všech dotazovaných. Jedním z ovlivňujících faktorů může být fakt, že při osobním 

dotazování jsem se já, jakožto žena, raději ptala dalších žen, které byly více ochotné 

vyplnit dotazník, než li muži. 

 

2. Věk respondentů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téma tohoto dotazníku je zaměřeno spíše na lidi ve středním až pokročilém věku, neboť 

se jedná o zjišťování zájmu o výstavbu nového bytového domu pro seniory. Z grafu je 

patrné, že se věk respondenta nejvíce pohyboval mezi 30 až 50 lety. 

Graf 2 Věk (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Graf 1 Pohlaví (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3. Sociální status  

 

 

Graf 3 Sociální status (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Vzhledem k věku dotazovaných respondentů, je zřejmé, že je většina z nich zaměstnaná 

nebo osoba podnikající, tj. osoba samostatně výdělečně činná, což představuje 71% 

všech dotazovaných.  

 

4. Výše měsíčního čistého příjmu 

 

 

Graf 4 Měsíční příjem (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Výše čistého měsíčního příjmu se z 62% pohybuje v rozmezí od 10.000,- Kč do 

30.000,- Kč, což odpovídá průměrnému měsíčnímu platu v České republice. 
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5. Vzdálenost bydliště od městské části Brno – Bohunice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S ohledem na skutečnost, kdy dotazníkové šetření probíhalo přímo v lokalitě městské 

části Brno – Bohunice, většina respondentů odpověděla, že bydlí přímo v Bohunicích. 

 

6. Spokojenost s bydlením v Bohunicích a okolí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka spokojenosti s bydlením v Bohunicích, byla přímo směřována na obyvatelé 

Bohunic. Lidé, kteří nebydlí v této oblasti, odpověděli, v souladu s předchozí otázkou, 

že nebydlí v Bohunicích. Z těch, kteří na předchozí otázku odpověděli, že bydlí 

v Bohunicích, je jich většina spíše spokojena s bydlením v oblasti Bohunic. 

Graf 5 Vzdálenost bydliště (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Graf 6 Spokojenost s bydlením (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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7. Zájem o výstavbu nového domu pro seniory 

 

Graf 7 Zájem o dům pro seniory (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

O výstavbu nového domu pro seniory v této lokalitě pro sebe nebo své blízké, by mělo 

zájem 67% ze všech dotazovaných respondentů. Jedná se téměř o většinu respondentů 

žijících v Bohunicích, a kteří jsou zároveň s bydlením v Bohunicích spokojení. 

 

8. Zájem o pronájem či koupi bytu v domě pro seniory 

 

Graf 8 Zájem o pronájem či koupi (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z těch, kteří projevili zájem o výstavbu nového bytu pro seniory, by většina 

upřednostnila pronájem bytu, než li koupi. Tento ukazatel může být ovlivněn aktuální 

situací finančního trhu, kdy bankovní instituce požadují při poskytování finančních 

prostředků formou hypotečního úvěru 20% vlastních zdrojů, což může být pro mnohé 

velkou překážkou. 
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9. Očekávaná výše měsíčního nájmu za byt 2+kk vč. poplatků 

 

Graf 9 Výše nájmu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Nejvíce respondentů by očekávalo měsíční výši nájmu za byt o velikosti 2+kk do 

15.000,- Kč, a to včetně poplatku a nadstandardních služeb jako je zdravotní péče, kdy 

se v domě pro seniory nachází ordinace, kam dojíždí doktor. Celkem vysoké procento 

respondentů by očekávalo, že nájem bude i vyšší než 15.000,- Kč a to právě díky 

poskytování nadstandardních služeb. 

 

10. Jaké služby navíc by respondenti uvítali (zdravotní péče samozřejmostí) 

 

 

Graf 10 Služby (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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83%
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Dům pro seniory by byl vybaven ordinací, tudíž by senioři nemuseli daleko dojíždět za 

svým doktorem. Součástí ordinace by byla i lékárna pro akutní potřebu léků. 

Respondenti byli tázáni, jaké další služby by v domě pro seniory uvítali navíc. Nejvíce 

respondentů by uvítalo, kdyby se v přízemí domu pro seniory nacházel obchůdek 

s potravinami nebo pekárna. Dalším zajímavým bodem pro respondenty by bylo 

pořádání mše svaté pro věřící. 

 

11. Organizované výlety v domě pro seniory (turistické do přírody, poznávací 

na hrady, zámky, kostely, aj.…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Většina respondentů by uvítala organizované výlety pro seniory, především do přírody 

v okolí Brna, případně Jihomoravského kraje. Avšak některým respondentům by výlety 

nevyhovovaly, neboť jsou ve zdravotní neschopnosti či nemají zájem o kontakt 

s ostatními seniory nebo nechtějí vynaložit finanční prostředky na výlety. Samozřejmě 

by výlety byly pouze pro dobrovolníky, kteří by o to měli zájem, není to žádnou 

podmínkou pro zájemce o bydlení v domě pro seniory.  

 

 

 

 

 

Graf 11 Výlety (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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12. Dovážka obědů do domu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na otázku, zda by měli respondenti zájem o dovážku obědů do domu pro seniory, došlo 

k jednoznačné shodě všech dotazovaných respondentů. Pro starší obyvatelstvo je 

dovážka obědů značným ulehčením každodenního života. 

 

13. Stravovací zařízení v domě pro seniory 

 

 

Graf 13 Stravovací zařízení (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Graf 12 Dovážka obědů (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Na dotaz, zda by respondenti uvítali v domě pro seniory stravovací zařízení, nejvíce 

podporovali jídelnu nebo kavárnu a cukrárnou s venkovním posezením. V případě, že 

by správa domu pro seniory neorganizovala dovážku obědů do domu, více 

dotazovaných se přiklánělo k jídelně pro seniory. Pokud by ovšem byl pro seniory 

zajištěn oběd dovážkovým systémem, respondenti by uvítali spíše kavárnu s cukrárnou, 

kde by se senioři mohli scházet, a kde by mohli trávit čas s rodinou, která je přijede 

navštívit. 

 

14. Výhody a nevýhody bydlení v domě pro seniory 

Poslední otázka byla otevřená, kde respondenti mohli vyjádřit svůj názor na domov pro 

seniory, zejména stanovit výhody a nevýhody bydlení v domě pro seniory. Níže jsou 

uvedené nejčastěji zmiňované výhody a nevýhody. 

 

Výhody: 

 klidné prostřední; 

 dostupná zdravotní péče; 

 kontakt s vrstevníky, navazování nových vztahů a přátelství; 

 aktivní společenský život – konání výletů, společenských her, taneční zábavy;  

 pomoc s domácností;  

 kvalitní strava.  

 

Nevýhody: 

 častý kontakt se smrtí, což může negativně působit na psychiku seniora;   

 odloučení od rodiny; 

 nutnost zvyknout si na změnu prostředí. 

 

Z vyhodnocení poslední otázky je patrné, že výhody pro často osamělé seniory 

převyšují nad nevýhodami, avšak osobně si myslím, že pokud má rodina čas a 

prostředky měla by zůstat pohromadě se všemi členy rodiny včetně seniorů. 
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2.5.2 Závěr a limit výzkumu 

 

Limitem výzkumu je především zaměření na jednu oblast, a to městskou část Brno – 

Bohunice, kde má být postaven nový bytový dům pro seniory. Dalším limitem je počet 

respondentů, kdy bylo zpracováno 300 dotazníků, z toho bylo vyplněno 266, tudíž 

úspěšnost návratnosti dosahovala 89%. 

 

Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit zájem obyvatel Bohunic a okolí o výstavbu nového 

bytového domu pro seniory právě v této lokalitě. Dále byla potřeba zjistit, jaké by si 

zájemci představovali možnosti a podmínky v případě jejich zájmu o byt v domě pro 

seniory. Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že obyvatelé Bohunic jsou spokojeni 

s bydlením v Bohunicích a měli by zájem spíše o pronájem bytu v domě pro seniory pro 

sebe nebo své blízké, než li koupi. Co se týče výše nájemného za byt 2+kk, měla by být 

stanovena maximálně do výše 15.000,- Kč. Pro případné zájemce jsou taktéž důležité 

služby, které by domov pro seniory měl poskytovat. Jedná se především o poskytování 

zdravotní péče a možnost koupi léků. Dále by bylo pro potenciální zájemce atraktivní, 

kdyby v přízemí domu pro seniory byly malé obchůdky poskytující například potraviny 

a čerstvé pečivo, kadeřnictví, manikúra/pedikúra, případně květinářství. Dále by bylo 

pro obyvatele domu pro seniory lákavé, kdyby zde byla místnost určená pro věřící a 

jejich modlitby. Většinu potenciálních zájemců by také zajímaly organizované výlety 

pro seniory do přírody a na zámky a hrady v okolí Brna, případně Jihomoravského 

kraje. Jednou z hlavních služeb, kterou by zájemci uvítali, by bylo dovážení obědů pro 

seniory nebo postavení jídelny, případně kavárny a cukrárny s venkovním posezením. 

Pro většinu dotazovaných se bydlení v domově pro seniory jeví jako výhodné, zejména 

pro osamělé seniory, kteří chtějí žít aktivně a navázat kontakt se svými vrstevníky. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ  

 

Původním záměrem bylo rodinné domy a bytový dům pro seniory postavit pouze za 

účelem prodeje. Nicméně zajímavou a inovativní myšlenkou je bytový dům začít 

pronajímat. Vzhledem k tomu, že v současné době hypoteční banky poskytují hypoteční 

úvěry pouze do výše 80% požadované výše úvěru, je pro mnohé obyvatele obtížné 

obstarat finanční prostředky na koupi bytu. Dalším faktem je, že pronajímání bytů by 

pro investující společnost znamenal trvalý příjem. Na základě těchto dvou důležitých 

faktech by firma zvažovala i variantu pronájmu bytů. S ohledem na to, že jde prozatím 

pouze o myšlenku, došlo k rozdělení návrhové části diplomové práce na dvě varianty. 

První varianta spočívá v prodeji bytových jednotek domu pro seniory a prodeji 

rodinných domů. Druhá varianta uvažuje pronájem bytových jednotek domu pro seniory 

a prodej rodinných domů. 

 

3.1 Časový harmonogram projektu 

 

Investiční projekt v současné chvíli splňuje časový harmonogram, neboť se nachází ve 

druhém čtvrtletí roku 2018, kdy vyčkává na vydání stavebního povolení, které lze 

očekávat do konce roku 2018. Jakmile dojde k získání stavebního povolení, projekt se 

posune do páté fáze, kdy dojde k výběru zhotovitele projektu a následného zahájení 

stavebních prací na pozemku. Dále dojde k zajišťování podpisů kupních smluv 

s dohodnutými zájemci, které eviduje městská část Brno – Bohunice. Dle časového 

harmonogramu je zřejmé, že stavební práce potrvají 2 roky. 

 

Níže je uvedena tabulka časového harmonogramu investičního projektu.  
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2017 2018 2019 2020 

Činnost 
I. - 

III. 

IV. - 

VI. 

VII. - 

IX. 

X. - 

XII. 

I. - 

III. 

IV. - 

VI. 

VII. - 

IX. 

X. - 

XII. 

I. - 

III. 

IV. - 

VI. 

VII. - 

IX. 

X. - 

XII. 

I. - 

III. 

IV. - 

VI. 

VII. - 

IX. 

X. - 

XII. 

ú
ze

m
n
í 

ro
zh

o
d
n
u
tí

 

Podpis smlouvy o 

spolupráci                 

Vyhotovení projektové 

dokumentace ÚR                 

Inženýring pro ÚR 
                

Plánovací smlouva 

uzavření                 

Územní řízení - podání, 

průběh řízení                 

Vydané ÚR 
                

st
av

eb
n
í 

p
o
v
o
le

n
í 

Vyhotovení projektové 

dokumentace SP                 

Inženýring pro SP 
                

Stavební povolení - 

podání,průběh řízení                 

Vydání SP 
                

Vyhotovení prováděcí 

dokumentace                 

 Výběr zhotovitele 
                

v
ý
st

av
b
a 

p
ro

je
k
tu

 

Výstavba I. Etapy 
                

Výstavba II.Etapy 
                

Výstavba III.Etapy 
                

Výstavba IV.Etapy 
                

prodej bytových jednotek 
                

Tabulka 3 Časový harmonogram (Zdroj: Vlastní zpracování)
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3.2 První varianta – prodej  

 

První varianta se zaměřuje na prodej bytových jednotek domu pro seniory a prodej 7 

rodinných domů. Tímto způsobem je firma zvyklá jednat a všechny své projekty 

doposud vždy prodávala. Níže jsou zpracovány náklady a výnosy projektu a forma 

financování projektu. Následně je sestaveno provozní investiční cash flow, ze kterého 

vychází čistá současná hodnota projektu, vnitřní výnosové procento projektu, index 

rentability a závěrem je zhodnocena ekonomická přidaná hodnota projektu. Jednotlivé 

ukazatele jsou slovně okomentovány. 

 

3.2.1 Náklady investičního projektu 

 

Před tím, než firma bude rozhodovat o finančních zdrojích, je potřeba sestavit kalkulaci 

očekávaných nákladů, aby byla známa výše požadovaných zdrojů pro realizaci 

investičního záměru. Náklady tohoto projektu se dají rozdělit na náklady na koupi 

pozemku, náklady na inženýrskou činnost, stavební náklady, finanční náklady a 

případné rezervy. Struktura nákladů je uvedena v následující tabulce. Jedná se o 

souhrnné náklady jak na výstavbu bytového domu, tak rodinných domů. 

Předpokládané náklady na výstavbu činí 164.487 tis. Kč bez finančních nákladů. 

 

  Náklady Částka 

A Pozemek cena 1 829 m2 19 554 

B Struktura inženýrských nákladů, bez rezerv 14 580 

C Stavební náklady, bez rezerv 126 062 

D Rezervy celkem 4 291 

  Celkem náklady 164 487 
Tabulka 4 Náklady bez finančních nákladů v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V následujících tabulkách je uvedena struktura inženýrských nákladů včetně rezerv a 

stavebních nákladů včetně rezerv. 
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B Inženýrská činnost, ostatní náklady 

cena bez 

DPH 

% z 

části 

% z 

celku 

B1 Dokumentace k územnímu rozhodnutí + studie 580 3,84 0,34 

B2 Dokumentace ke stavebnímu povolení + změna stavby 700 4,64 0,41 

B3 Úplná prováděcí dokumentace 800 5,30 0,47 

B4 Autorský dozor dle smlouvy o dílo 70 0,46 0,04 

B5 Bankovní dozor 225 1,49 0,13 

B6 Externí kontrola kvality, nákladů 240 1,59 0,14 

B7 Odměna jednatelů 840 5,57 0,50 

B8 Založení SVP (notářský poplatek za navýšení ZK) 50 0,33 0,03 

B9 Zaměření a průzkumy 80 0,53 0,05 

B10 Hluková studie 20 0,13 0,01 

B11 Rezerva projektové dokumentace 70 0,46 0,04 

B12 Rezervovaný příkon (jednotky + spol. + výtah) 875 5,80 0,52 

B13 Připojení inž.sítě, revize, geom.plány, věcná břemena 350 2,32 0,21 

B14 Marketing 840 5,57 0,50 

B15 Inženýring 5 194 34,42 3,08 

B16 Vizualizace + web 80 0,53 0,05 

B17 Provize realitním kancelářím 1 350 8,95 0,80 

B18 Prodejní servis 576 3,82 0,34 

B19 Právní služby 360 2,39 0,21 

B20 Údržba, energie, ostraha, ostatní 450 2,98 0,27 

B21 Vedení účetnictví 500 3,31 0,30 

B22 Danové poradenství 100 0,66 0,06 

B23 

Jiné nepředvídatelné náklady, rezerva 3% + 

zaokrouhlení 439 2,91 0,26 

B24 Poradenská činnost - externí  300 1,99 0,18 

B Inženýrská činnost, ostatní náklady celkem 15 089 100,00 8,94 
Tabulka 5 Náklady na inženýrskou činnost v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

C Stavební náklady 

cena bez 

DPH 

% z 

části 

% z 

celku 

C1 Bytový dům, garážový dům 126 062 97,09 74,68 

C3 Jiné nepředvídatelné náklady, rezerva 3% 3 782 2,91 2,24 

C Stavební náklady celkem 129 844 100,00 76,92 
Tabulka 6 Stavební náklady v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.2.2 Financování investičního projektu 

 

Jedním z nejdůležitějších bodů investičního projektu je zajištění financování. 

Nejčastějším druhem financování, který se využívá k financování novostaveb, je 

bankovní úvěr. Finanční instituce, tedy v tomto případě banka, vždy posuzuje bonitu 

klienta, což je většinou zdlouhavý proces s ohledem na stáří společnosti. Z tohoto 

důvodu banky požadují pro tyto projekty účelně založené firmy, aby se vyhnuli 

zkoumání minulosti společnosti. Aby bylo vyhověno tomuto požadavku banky, byla 

účelně pro tento projekt založena společnost Vitality Resort Lány, s.r.o. Na druhou 

stranu banky taktéž posuzují zkušenosti vedoucích pracovníků projektu, které zaštíťuje 

společnost NET Development, s.r.o. 

 

Dalším požadavkem banky pro poskytnutí úvěru je, aby společnost disponovala alespoň 

20% - 30% vlastními zdroji z celkové výše požadovaného úvěru. Dále bankovní 

instituce vyžaduje, aby firma před čerpáním úvěru měla alespoň 30 % uzavřených 

kupních smluv s novými vlastníky, přičemž kupující musí složit při podpisu závaznou 

zálohu většinou ve výši 10% z prodejní ceny bytové jednotky nebo rodinného domu. 

 

Souhrn základních požadavků banky: 

 založení nové společnosti bez minulosti 

 20% - 30% vlastních zdrojů 

 30% uzavřených rezervačních smluv se zájemci, včetně 10% zálohy z ceny 

bytu/domu 

 

Založením společnosti Vitality Resort Lány, s.r.o. byl splněn první požadavek banky. 

Vlastní zdroje poskytuje jediný společník VRL, s.r.o., a to Palace Capital, a.s., který 

postupně uvolňuje finanční prostředky na prvotní náklady projektu, které zahrnují 

nákup pozemku, inženýrskou činnost a část stavební činnosti v první etapě zahájení 

stavby.  

 

Bankovním poradcem bylo doporučeno hradit bankovní úvěr z 25% vlastními zdroji a 

75% cizími zdroji. Poplatek za uzavření úvěru činí 0,30% z celkové výše požadovaného 
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úvěru. Úroková sazba byla stanovena bankou ve výši 3,06% a doba splácení byla 

stanovena na 2 roky. Informace pro výpočet úroků jsou shrnuty v následující tabulce. 

 

Přepokládané náklady   164 487 107 

Vlastní zdroje 25% 41 200 000 

Bankovní úvěr 75% 123 288 000 

Poplatek za uzavření úvěru  0,30% 372 000 

celková úroková sazba úvěru 3,06%   

úroková sazba závazkové provize 0,50%   

celková doba trvání projektu, v letech 2   
Tabulka 7 Bankovní úvěr var.1 v Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

V následující tabulce je uveden výpočet úroků z úvěru, přičemž fáze projektu jsou 

rozděleny po půl roce. 

 

Fáze projektu 
max. procento 

vyčerpání úvěru v 

uvedeném období 

tj. úrokový náklad za 

období, počítáno se 

zjednodušenou 

kapitalizací 

1/4 0% 308 220 

2/4 58% 1 226 569 

3/4 100% 1 909 789 

4/4 100% 509 122 

4 325 700 
Tabulka 8 Úroky úvěru var.1 v Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Níže je uvedena tabulka celkových nákladů včetně finančních nákladů na poskytnutí 

úvěru. 

 

  Náklady Částka Procenta 

A Pozemek cena 1 829 m2 19 554 11,58% 

B Struktura inženýrských nákladů, bez rezerv 14 580 8,64% 

C Stavební náklady, bez rezerv 126 062 74,68% 

D Rezervy celkem 4 291 2,54% 

E Finanční náklady bance 4 326 2,56% 

  Celkem náklady 168 813 100% 
Tabulka 9 Celkové náklady var.1 v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Předpokládané náklady na výstavbu bytového domu a rodinných domů činí 

168.813 tis. Kč bez DPH. 

 

3.2.3 Výnosy investičního projektu 

 

Pro stanovení výnosů je potřeba znát velikost jednotlivých bytových jednotek a teras, 

ale také rozlohu sklepních boxů. V bytovém domě se nachází 45 bytů, z toho 42 bytů je 

o velikosti 2+kk s rozlohou 58 𝑚2 a 3 byty jsou o velikosti 1+kk s rozlohou 31 𝑚2. 

Terasy v bytech jsou o rozloze 6 𝑚2, což dohromady činí 2 799 𝑚2. Prodejní cena 

bytové jednoty o rozloze 2+kk včetně terasy, sklepu a poplatku E.ON za přípojku činí 

3.585.378,- Kč vč. DPH. Prodejní cena bytové jednoty o rozloze 1+kk včetně terasy, 

sklepu a poplatku E.ON za přípojku činí 2.032.878,- Kč vč. DPH. Celkem bude 

postaveno 7 rodinných domů a jejich celková rozloha činí 809,2 𝑚2. Prodejní cena 

rodinného domu taktéž včetně poplatku E.ON za přípojku činí 6.659.500,- Kč vč. DPH. 

Poplatek E.ON za připojení byl již uhrazen sestavování územního plánu a je započítán 

v celkových nákladech, nicméně tento náklad bude uhrazen v rámci kupní ceny 

kupujícím, z tohoto důvodu je chápán jako výnos. 

 

V následující tabulce jsou uvedeny rozlohy jednotlivých bytů, teras a sklepních boxů, 

také rozlohy rodinných domů a především jsou také uvedeny ceny za 𝑚2 jednotlivých 

prostorů. Závěrem tabulky jsou uvedeny předpokládané projedení ceny bytové jednotky 

dle její velikosti a rodinného domu.  

 

  2+kk 1+kk RD 

Plocha bytu/RD (𝑚2) 58 31 115,6 

Plocha terasy (𝑚2) 6 6   

Plocha sklepu (𝑚2) 2,99 2,99   

Cena byt za 1 𝑚2 (Kč) 50 000 50 000 50 000 

Cena terasa za 1 𝑚2 (Kč) 27 000 27 000   

Cena sklep za 1 𝑚2 (Kč) 15 000 15 000   

Celková cena bez DPH (Kč) 3 106 850 1 756 850 5 780 000 

Poplatek E.ON (Kč) 12 500 12 500 12 500 

Celková cena s DPH (Kč) 3 585 378 2 032 878 6 659 500 
Tabulka 10 Cena var.1 v Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Celkové výnosy za prodej 45 bytových jednotek v domě pro seniory, za prodej 7 

rodinných domů a za prodej garážových stání uvnitř bytového domu a garážových stání 

před bytovým domem činí 186.158 tis. Kč bez DPH.  

 

Položka 

celkem 

jednotek za jednotku bez DPH s DPH 

Byt 2+kk + terasa + sklep 42 3 106 850 130 487 700 150 060 855 

Byt 1+kk + terasa + sklep 3 1 756 850 5 270 550 6 061 133 

Rodinné domy 7 5 780 000 40 460 000 46 529 000 

Garážové stání kryté 19 270 000 5 130 000 5 899 500 

Venkovní parkovací stání 26 160 000 4 160 000 4 784 000 

Poplatky za připojení E.ON 52 12 500 650 000 650 000 

Výnosy celkem 186 158 250 213 984 488 
Tabulka 11 Celkové výnosy var. 1 v Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Již z výše uvedených informací je zřejmé, že tento projekt bude vykazovat zisk, a to na 

základě jednoduchého výpočtu, kdy Zisk = Výnosy – Náklady, tj. 186.158 tis. Kč – 

168.813 tis. Kč = 17.345 tis. Kč. bez DPH. 

 

3.2.4 Plánované cash flow investičního projektu 

 

Plánované tržby z prodeje bytových jednotek a rodinných domů budou narůstat až po 

prvních dvou letech životnosti investičního projektu. Společnost VRL, s.r.o. zahájí 

realitní činnosti až po obdržení stavebního povolení. Lze předpokládat, že v prvním 

roce zahájení prodeje nemovitostí dojde k prodeji 60% bytových jednotek a rodinných 

domů a ve druhém roce dojde k prodeji zbylých 40% bytových jednotek a rodinných 

domů. 

 

Plánované náklady taktéž vznikají postupně. Náklady na pořízení pozemku jsou pouze v 

prvním roce životnosti projektu. Náklady na inženýrskou činnost plynou po celou dobu 

životnosti a stavební a finanční náklady vznikají až v posledních dvou letech životnosti 

projektu. Předpokládáme, že nebudou využity rezervy na jiné nepředvídatelné náklady. 
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V tabulce uvedené níže je sestaveno plánované cash flow, kde zle sledovat vývoj 

provozního cash flow v jednotlivých letech životnosti projektu. Následně je pomocí 

diskontace stanovena čistá současná hodnota investice v jednotlivých letech životnosti 

projektu, která přepočítá budoucí hodnotu na současnou hodnotu, která musí být 

investována tak, aby byla v budoucnu získána zpět větší o očekávané výnosy. Pro 

výpočet čisté současné hodnoty byla stanovena diskontní sazba nižší 30% a vyšší 40%. 

 

  Rok 
Celkem 

Položka 2017 2018 2019 2020 

Tržby 0 0 111 695 74 463 186 158 

Náklady celkem 23 199 3 645 68 839 68 839 164 522 

pozemek 19 554 0 0 0 19 554 

inženýring 3 645 3 645 3 645 3 645 14 580 

stavební náklady 0 0 63 031 63 031 126 062 

finanční náklady 0 0 1 907 2 419 4 326 

PCF -23 199 -3 645 42 856 5 624 21 636 

DPCF n (30%) -17 845 -2 157 19 507 1 969 1 474 

DPCF v (40%) -16 571 -1 860 15 618 1 464 -1 348 
Tabulka 12 Cash flow var. 1 v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Vnitřní výnosové procento 

Díky výpočtu čisté současné hodnoty lze určit vnitřní výnosové procento investice 

(dále jen „IRR“), resp. vnitřní míru výnosnosti projektu za celou dobu jeho životnosti, 

která představuje 35,22%. Jedná se o takovou diskontní sazbu, při které je čistá 

současná hodnota rovna nule. Vzhledem k tomu, že je IRR vyšší než požadovaná 

výnosnost projektu, měl by být investiční projekt přijat.  

 

Index rentability 

Následně je potřeba stanovit index rentability investičního projektu, který vyjadřuje 

velikost současné hodnoty budoucích příjmů projektu, připadající na jednotku 

investičních nákladů. Při kladné čisté současné hodnotě má index rentability hodnotu 

1,00896, z čehož vyplývá, že by se projekt měl realizovat, neboť je index rentability 

větší než 1.  
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Doba návratnosti 

Při stanovení doby návratnosti, tedy počtu let, po kterých se peněžní příjmy z investice 

vyrovnají kapitálovému vkladu na investici, se vychází z peněžních toků projektu. 

V tabulce níže je uvedený výpočet doby návratnosti.  

 

PCF -23 199 -3 645 43 112 5 368 

CF/(1+i)t -30 159 -6 160 94 717 15 332 

kumul. CF/(1+i)t -30 159 -36 319 58 398 73 730 

Doba návratnosti 4,60 
Tabulka 13 Doba návratnosti var.1 v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pomocí výpočtu doby návratnosti byla získána hodnota 4,63, z čehož vyplývá, že doba 

návratnosti investičního projektu přestavuje 2 roky a 5 měsíců, po kterých dojde 

k vyrovnání příjmů z investice a kapitálového vkladu na investici. 

 

Ekonomická přidaná hodnota  

Pro stanovení ekonomické přidané hodnoty je potřeba nejprve stanovit diskontní sazbu 

investičního projektu, kterou lze ztotožnit s investičními náklady. Tyto náklady 

stanovují průměrné kapitálové náklady (dále jen „WACC“), které se vypočítají jako 

vážený aritmetický průměr nákladů vlastního a cizího kapitálu. Náklady cizího kapitálu 

jsou stanoveny bankovní institucí, která poskytuje bankovní úvěr, a náklady vlastního 

kapitálu jsou stanoveny investorem společnosti. 

 

Vlastní kapitál E 41 200 000 

Cizí kapitál D 123 288 000 

Celkový kapitál C 164 488 000 

Náklady VK re 10% 

Náklady CK rd 3,06% 

Sazba daně t 19% 

Průměrné vážené 

náklady kapitálu 
WACC 4,36% 

Tabulka 14 WACC var.1 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pomocí ukazatele WACC, který se použije jako diskontní sazba, dojde k přepočtu 

budoucích hodnot na hodnoty současné. Tato diskontní sazba zahrnuje i riziko 
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s hodnocenou investicí. Vzhledem k nízkému riziku je i hodnota WACC poměrně 

nízká. 

 

Následně je potřeba zjistit hodnotu čitého zisku, jehož výpočet byl již uveden výše a 

představuje hodnotu 17.345 tis. Kč. Hodnota kapitálu, který je vázán v aktivech, byla 

stanovena ve výši 164.522 tis. Kč. V následující tabulce je proveden výpočet 

ekonomické přidané hodnoty investice.  

 

Čistý zisk NOPAT 17 345 

Vlastní kapitál  C 164 522 

Průměrné vážené náklady kapitálu WACC 4,36% 

Ekonomická přidaná hodnota EVA 10 172 
Tabulka 15 EVA var.1 v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Vzhledem k tomu, že hodnota ukazatele EVA je kladná, roste bohatství vlastníků, neboť 

podnik zhodnocuje kapitál více, než činí jeho náklady. 

 

 

3.3 Druhá varianta – nájem 

 

Druhá varianta pojednává o prodeji rodinných domů a o pronájmu bytových jednotek 

v domě pro seniory. Časový harmonogram bude pozměněn pouze v posledním bodě, 

kdy v první variantě při obdržení stavebního povolení firma začíná hledat kupující a 

většinou již při dokončení stavby jsou podepsané kupní smlouvy, při druhé variantě je 

tomu jinak. Firma začne hledat nájemníky v podstatě až po dokončení celé stavby, od 

čehož se odvíjí i splácení bankovního úvěru. 

 

3.3.1 Náklady investičního projektu 

 

Vzhledem k náročnosti zpracování úvěrového financování se musí náklady na investiční 

projekt rozdělit na dvě části, a to na náklady na stavbu rodinných domů a na náklady na 

stavbu bytového domu pro seniory. Níže je uvedena tabulka nákladů rozdělených na 

dvě části, přičemž celkové náklady činí 164.487 tis. Kč.  
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Náklady Částka  

Náklady na bytový dům 128 300 

Náklady na rodinné domy 36 187 

Celkem náklady 164 487 
Tabulka 16 Celkové náklady var.2 v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Jedná se ovšem pouze o náklady na výstavbu domu pro seniory a rodinných domů. 

V případě provozování a tedy pronajímání bytových jednotek, je potřeba kalkulovat i 

s náklady na údržbu a spravování bytového domu pro seniory. Tyto náklady budou 

hrazeny nájemníky, přičemž se bude jednat o zálohy do bytového fondu, které budou 

měsíčně strhávány z měsíčního nájemného. 

 

3.3.2 Financování investičního projektu 

 

Jak již bylo výše zmíněno, v přídě prodeje rodinných domů a pronajímání bytových 

jednotek, je potřeba sestavit bankovní úvěr zvlášť na financování rodinných domů a na 

financování bytového domu pro seniory.  

 

Bankovní úvěr – rodinné domy 

 

Podmínky pro poskytnutí bankovního úvěru na rodinné domy vychází z podmínek, 

které jsou stanovené u první varianty. Jedná se tedy o následující podmínky: 

 založení nové společnosti bez minulosti 

 20% - 30% vlastních zdrojů 

 30% uzavřených rezervačních smluv se zájemci, tj. alespoň 2 ze 7 rodinných 

domů 

 

Stejně jako v první variantě bylo doporučeno bankovní úvěr na rodinné domy hradit 

z 25% vlastním kapitálem a 75% cizím kapitálem. Pro výpočet finančních nákladů byly 

poskytnuty následující informace uvedené v tabulce. 
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Přepokládané náklady   36 187 

Vlastní zdroje 25% 9 192 

Bankovní úvěr 75% 27 000 

Poplatek za uzavření úvěru  0,19% 50 

celková úroková sazba úvěru 2,67%   

úroková sazba závazkové provize 0,10%   

celková doba trvání projektu, roků 2   
Tabulka 17 Bankovní úvěr var.2-A v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Postup při výpočtu finančních nákladů byl stanovený stejně jako u první varianty, jenž 

je uveden v následující tabulce. Fáze projektu jsou rozdělení po půl roce. 

 

Fáze projektu 

max. procento 

vyčerpání úvěru 

v uvedeném 

období 

tj. úrokový náklad za 

období, počítáno se 

zjednodušenou 

kapitalizací 

1/4 0% 68 

2/4 58% 269 

3/4 100% 418 

4/4 100% 425 

1 229 
Tabulka 18 Úroky úvěru var.2 v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Předpokládané náklady na výstavbu rodinných domů činí 37.413 tis. Kč bez DPH. 

 

Bankovní úvěr – bytové jednotky 

 

Podmínky pro poskytnutí bankovního úvěru k financování bytových jednotek za účelem 

pronájmu, jsou následující: 

 založení nové společnosti bez minulosti 

 30% - 40% vlastních zdrojů 

 před čerpáním předložit přehled budoucích příjmů z nájemních vztahů ve výši 

min. 8.938 tis. Kč 

 první splátka musí být uhrazena do 6 měsíců od kolaudace bytového domu 
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Pro výpočet úroků byl stanoven jiný postup než v předchozích dvou případech, kdy 

bude úvěr splacen ke konci životnosti projektu, a to metoda splátkového kalendáře. 

Potřebné údaje pro sestavení splátkového kalendáře jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

Přepokládané náklady   128 300 

Vlastní zdroje 36% 46 316 

Bankovní úvěr 64% 82 000 

Poplatek za uzavření úvěru 0,12% 100 

celková úroková sazba úvěru 2,71%   

celková doba trvání projektu, roků 15   
Tabulka 19 Bankovní úvěr var.2-B v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Následně došlo ke zpracování splátkového kalendáře, který je uveden v přílohách této 

diplomové práce, nicméně základní údaje jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Výše úvěru 82 000 000 

Měsíční splátka 455 555 

Měsíční úrok 97 799 

Měsíční splátka celkem 553 354 

Roční splátka celkem 6 640 242 

Celkově zaplaceno 99 603 632 

Zaplacené úroky  17 603 732 
Tabulka 20 Splátkový kalendář v Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.3.3 Výnosy investičního projektu 

 

Výnosy se skládají především z prodeje rodinných domů ještě v průběhu výstavby a 

následně z pronajímání bytů v domě pro seniory. Nejvyšší výnosy budou plynout 

z pronajímání bytové jednotky o velikosti 2+kk o rozloze 64 m2 včetně terasy. Měsíční 

nájemné bytu 2+kk je stanoveno na 20.000,- Kč. Nájemné bytové jednotky o velikosti 

1+kk o rozloze 37 m2 činí 15.000,- Kč. V celkovém nájemném za bytové jednotky je 

zahrnuto také nájemné za sklepní boxy o rozloze 2,99 m2. Výše měsíčního nájemného 

byla stanovena na základě aktuální tržní hodnoty za pronajímání bytových jednotek o 

velikosti 2+kk a 1+kk a současně i na základě výsledků provedeného výzkumného 

šetření. Dále je do měsíčního nájemného zahrnuta přidaná hodnota, která tvoří 
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poskytování zdravotnických služeb, neboť se v domově pro seniory nachází lékařská 

ordinace, kde má doktor pravidelné ordinační hodiny. V neposlední řadě jsou 

v měsíčním nájemném zahrnuty zálohy, které jsou převáděny do fondu udržování a 

oprav.  

 

Další výnosy budou plynout z pronajímání parkovacích stání a to jak garážových, tak 

venkovních. V případě, že by měli nájemníci bytového domu pro seniory zájem o 

parkovací stání, budou jim pronajímány přednostně. Pokud nebudou všechna parkovací 

stání pronajata nájemníky domova pro seniory, budou nabízena ostatním obyvatelům, 

této městské části, k pronajmutí. Měsíční nájemné za garážové parkovací stání činí 

1.000,- Kč a za venkovní parkovací stání činí 800,- Kč. Níže je pro přehlednost uvedena 

tabulka měsíčních nájmů za jednotlivé pronajímané jednotky.  

 

Jednotka 
Počet 

jednotek  

Nájemné 

na měsíc  

Nájemné 

na měsíc  

Celkem 

měsíční 

nájemné 

Celkem 

měsíční 

nájemné 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

Bytová jednotka 2+kk 42 17 391 20 000 730 435 840 000 

Bytová jednotka 1+kk 3 13 043 15 000 39 130 45 000 

Garážové parkovací stání 19 870 1 000 16 522 19 000 

Venkovní parkovací stání 26 696 800 18 087 20 800 

Celkem 804 174 924 800 
Tabulka 21 Měsíční nájemné v Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V následující tabulce jsou uvedeny výnosy z prodeje rodinných domů a roční výnosy, 

které plynou z pronajímání bytových jednotek a parkovacích stání.  

 

Položka Počet Za jednotku bez DPH  s DPH  

Rodinné domy 7 5 780 000 40 460 000 46 529 000 

    Ročně za jedn.     

Byt 2+kk + terasa + sklep 42 240 000 8 765 217 10 080 000 

Byt 1+kk + terasa + sklep 3 180 000 469 565 540 000 

Garážové stání kryté 19 12 000 198 261 228 000 

Venkovní parkovací stání 26 9 600 217 043 249 600 

Výnosy celkem 9 650 087 11 097 600 
Tabulka 22 Celkové výnosy var.2 v Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 



75 

 

Při stanovení úvěrového financování je důležité, aby výnosy z pronájmu pokryly 

měsíční splátky bankovního úvěru. Současně musí být splněna jedna z podmínek 

stanovená bankovní institucí, která ukládá povinnost předložit před čerpáním úvěru 

přehled budoucích příjmů z nájemních vztahů, které budou minimálně ve výši 8.938 tis. 

Kč. Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že za daných podmínek je tato podmínka banky 

splněna, neboť výnosy z ročního nájemného činí 9.650 tis. Kč. 

 

Výnosy za rodinné domy činí 40.460 tis. Kč a náklady na výstavbu rodinných domů 

činí 37.413 tis. Kč. Čistý zisk z prodeje rodinných domů činí 3.047 tis. Kč. 

 

 

3.3.4 Plánované cash flow investičního projektu 

 

Plánované tržby z prodeje rodinných domů budou narůstat až po prvních dvou letech 

životnosti investičního projektu, kdy ve třetím roce životnosti projektu dojde k prodeji 

60% rodinných domů a ve čtvrtém roce životnosti dojde k prodeji zbývajících 40% 

rodinných domů.  

 

Plánované tržby z pronájmu bytů budou plynout, až po zkolaudování stavby, přičemž 

do půl roku od kolaudace musí být uzavřeno tolik nájemních smluv, aby byla pokryta 

první splátka bankovní instituci, neboť tato lhůta je podmínkou pro poskytování 

bankovního úvěru pro výstavbu bytového domu. Na konci roku 2021 pravděpodobně 

výnosy z nájmů nebudou dosahovat jejich očekávané výše. Podnik bude dosahovat 

zisku až na konci roku 2022.  

  

Plánované náklady vznikají postupně v průběhu před stavebních a následně stavebních 

fází. Náklady na pořízení pozemku jsou pouze v prvním roce životnosti projektu. 

Náklady na inženýrskou činnost plynou po celou dobu výstavby bytového domu a 

rodinných domů. Stavební náklady a finanční náklady na financování rodinných domů 

vznikají až v posledních dvou letech výstavby projektu. Předpokládáme, že nebudou 

využity rezervy na jiné nepředvídatelné náklady. Finanční náklady na financování 

bytového domu pro seniory vznikají až po půl roce od kolaudace objektu, kdy touto 
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dobou musí být uhrazena první splátka. V každém pátém roce vznikají náklady na 

opravu a udržování bytového domu ve výši 500 tis. Kč. 

 

V níže uvedené tabulce je sestaveno plánované cash flow, kde lze sledovat vývoj 

provozních peněžních toků v jednotlivých letech životnosti projektu. Tabulka byla 

zkrácena na 4 roky výstavby rodinných domů a domu pro seniory a na následujících 5 

let životnosti. Následně je pomocí diskontace stanovena čistá současná hodnota 

investice v daném roce, která přepočítá budoucí hodnotu na současnou hodnotu, která 

musí být investována tak, aby byla v budoucnu získána zpět větší o očekávané výnosy. 

Pro výpočet čisté současné hodnoty byla stanovena diskontní sazba nižší 30% a vyšší 

40%. Kumulované hodnoty čisté současné hodnoty jsou záporné, což je dáno tím, že 

v prvních 5 letech životnosti projektu dosahovalo provozní cash flow velmi vysokých 

záporných hodnot. 
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  Rok 1 2 3 4 5 
Celkem 

Položka 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Tržby celkem 0 0 24 276 16 184 4 419 7 365 7 365 7 365 7 365 184 814 

tržby za RD 0 0 24 276 16 184 0 0 0 0 0 40 460 

tržby za nájem 0 0 0 0 7 365 7 365 7 365 7 365 7 365 147 300 

Náklady celkem 23 199 3 645 66 954 67 408 6 640 6 640 6 640 6 640 7 140 262 806 

pozemek 19 554 0 0 0 0 0 0 0 0 19 554 

inženýring 3 645 3 645 3 645 3 645 0 0 0 0 0 14 580 

stavební náklady 0 0 63 031 63 031 0 0 0 0 0 126 062 

finanční náklady 0 0 278 732 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 100 610 

náklady na provoz 0 0 0 0 0 0 0 0 500 2 000 

PCF -23 199 -3 645 -42 678 -51 224 -2 221 725 725 725 225 42 754 

DPCF n (30%) -17 845 -2 157 -19 426 -17 935 -598 150 116 89 21 -57 268 

DPCF v (40%) -16 571 -1 860 -15 553 -13 334 -413 96 69 49 11 -47 401 
Tabulka 23 Cash flow var. 2 v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

  

Rok 13 14 

2017 2018 2019 2020 2033 2034 

PCF -23 199 -3 645 -42 678 -51 224 725 725 

CF/(1+i)t -30 159 -6 160 -93 764 -146 300 62 716 81 530 

kumul. CF/(1+i)t -30 159 -36 319 -130 083 -276 383 -49 517 32 014 

Doba návratnosti 7,29 
Tabulka 24 Doba návratnosti var. 2 v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Doba návratnosti 

Výše je uvedena zkrácená tabula doby návratnosti, která stanovuje počet let, za které se 

peněžní příjmy z investice vyrovnají kapitálovému vkladu na investici. Hodnota doby 

návratnosti činí 7,29, tudíž se investice vrátí za 17 let a 7 měsíců, tj. v červenci roku 

2034. 

 

Vnitřní výnosové procento 

Vzhledem k nestandardním peněžním tokům může ukazatel vnitřního výnosového 

procenta (dále jen „IRR“) nabývat vysokých hodnot, jako je to v tomto případě, kdy 

hodnota IRR představuje 88%. Jedná se o značnou nevýhodu tohoto ukazatele. 

S ohledem na nepřesnost tohoto ukazatele při této variantě investičního projektu, 

nebude hodnota IRR brána jako kritérium při rozhodování o přijetí či zamítnutí 

projektu. 

 

Index rentability 

Jak již bylo výše zmíněno, hodnota ČSH je záporná, tudíž je index rentability menši než 

1 a představuje hodnotu 0,8. Vzhledem k tomu, že není index rentability vyšší než 1, 

neměl by být tento projekt realizován. 

 

Ekonomická přidaná hodnota  

Pro stanovení ekonomické přidané hodnoty je potřeba znát hodnotu průměrných 

vážených nákladů (dále jen „WACC“), tzn. diskontní sazby, se kterou se následně bude 

počítat při výpočtu ekonomické přidané hodnoty. Výpočet zahrnuje vlastní náklady 

vynaloženy na financování rodinných domů a vlastní náklady vynaloženy na 

financování bytového domu, přičemž úroková sazba je stejná a byla stanovena 

investující společností. Dále výpočet zahrnuje cizí kapitál vynaložený na financování 

rodinných domů s úrokovou sazbou ve výši 2,67% a cizí kapitál vynaložený na 

financování nového domu s úrokovou sazbou ve výši 2,71%. Náklady cizího kapitálu 

jsou stanoveny bankovní institucí, která poskytuje bankovní úvěr. Souhrn těchto údajů a 

výpočtu WACC je uveden v následující tabulce. 
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Vlastní kapitál RD E1 9 192 

Vlastní kapitál BJ E2 46 316 

Cizí kapitál RD D1 27 000 

Cizí kapitál BJ D2 82 000 

Celkový kapitál C 164 508 

Náklady VK RD re1 10% 

Náklady VK BJ re2 10% 

Náklady CK RD rd1 2,67% 

Náklady CK BJ rd2 2,71% 

Sazba daně t 19% 

Průměrné vážené náklady kapitálu WACC 4,82 
Tabulka 25 WACC var.2 v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Sazba WACC se použije při přepočtu budoucích hodnot na hodnoty současné. Tato 

diskontní sazba zahrnuje i riziko s hodnocenou investicí. Oproti první variantě je 

hodnota ukazatele WACC vyšší o 0,46%. 

 

Čistý zisk v roce 2022 činí 725 tis. Kč a hodnota kapitálu v předchozím roce činí 6.640 

tis. Kč. Ekonomický ukazatel EVA pro rok 2022 představuje částku ve výši 405 tis. Kč. 

V následující tabulce je proveden výpočet ekonomické přidané hodnoty investice. 

 

Čistý zisk NOPAT 725 

Vlastní kapitál  C 6 640 

Průměrné vážené náklady kapitálu WACC 4,82% 

Ekonomická přidaná hodnota EVA 405 
Tabulka 26 EVA var.2 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Vzhledem k tomu, že hodnota ukazatele EVA je kladná, roste bohatství vlastníků, neboť 

podnik zhodnocuje kapitál více, než činí jeho náklady, a to i v následujících letech 

provozování podniku. 
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3.4 Analýza rizik 

 

Pomocí vytvoření tabulky s analýzou rizik, které mohou projekt ohrozit, lze stanovit 

taková protiopatření, která budou minimalizovat pravděpodobnost vzniku rizik či jejich 

dopad. Mezi důležité fáze analýzy rizik patří zejména identifikace zdrojů rizik, 

zhodnocení způsobů, jakým mohou rizika vzniknout, odhadnutí četnosti výskytu rizik a 

ohodnocení rizik dle předem daných kritérií. Výsledné zhodnocení rizik vede k jejich 

efektivnímu řízení a eliminaci.  

 

Pro posouzení jednotlivých rizik byla použita jednoduchá kvantitativní metoda. Pro její 

hodnocení je zvolena škála od 1 do 10 u pravděpodobnosti i dopadu rizika. 

 

1 - 2 velmi nízká 

3 - 4 nízká  

5 - 6 střední 

7 - 8 vysoká 

9 - 10 velmi vysoká 
Tabulka 27 Škála rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Po bodovém hodnocení rizik a vynásobení pravděpodobností s dopady jednotlivých 

rizik promocí vzorce: pravděpodobnost (P) x dopad (D) = hodnota (H), je získána 

hodnota každého rizika. Platí, že čím je hodnota rizika vyšší, tím závažnější je riziko. 

 

0 - 33 přijatelná  

34 - 66 nežádoucí 

67 - 100 nepřijatelná 
Tabulka 28 Hodnocení rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Následně jsou navrhnuta protiopatření, která pomohou minimalizovat pravděpodobnost 

a dopad rizika, což povede ke snížení celkové hodnoty rizika. Současně se zavedením 

těchto opatření vznikají další náklady, které jsou vyjádřeny škálou dle jejich časové a 

finanční náročnosti. Veškerou odpovědnost za rizika a protiopatření nese manažer 

developmentu. 
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do 10.000,- Kč  nízké 

10.000,- až 50.000,- Kč střední 

50.000,- a více vysoké 
Tabulka 29 Finanční hodnota rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Rizika, která byla zjištěna při realizaci projektu, jsou uvedena v následující tabulce. 

č. Riziko P D H Protiopatření P D H Náklady 

1 

Nedostatek 

finančních 

prostředků 

2 8 16 

prověření všech možností - 

výběr nejvýhodnější 

varianty 

2 4 8 střední 

2 Mimořádné náklady 3 4 12 
stanovení reálného 

rozpočtu včetně rezerv 
1 3 3 nízké 

3 

Nezískání stavebního 

povolení dle 

časového 

harmonogramu 

6 9 54 

kvalitní příprava 

projektové dokumentace a 

projednávání požadavků 

stavebního úřadu 

3 6 18 vysoké 

4 
Nekvalifikovaní 

zaměstnanci 
2 3 6 školení zaměstnanců 1 2 2 nízké 

5 
Výběr zhotovitele 

stavby 
3 6 18 

kvalitně připravené 

výběrové řízení a podrobně 

připravená smlouva 

2 3 6 střední 

6 
Nedokončení 

projektu včas 
4 5 20 

pravidelný controlling 

všech činností již od první 

fáze zahájení projektu 

2 4 8 střední 

7 
Nezískání kupců či 

nájemníků 
7 10 70 kvalitní realitní činnost 3 7 21 vysoké 

Tabulka 30 Stanovení rizik a protiopatření (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Z tabulky analýzy rizik vyplývá, že nehorším rizikem je nezískání kupců rodinných 

domů či kupců a nájemníků bytových jednotek. V případě nezískání potřebných 

zájemců by došlo k rapidnímu poklesu výnosů a následnému neuhrazení bankovního 

úvěru a zadlužení společnosti. Proto je velmi důležité, aby firma provozovala velmi 

kvalitní realitní činnost k získání zájemců. Právě z tohoto důvodu byl provedeno 

výzkumné šetření za účelem zjištění zájemců o pronájem či koupi bytových jednotek 

v domě pro seniory, jehož výsledky byly pozitivní. Dalším vysokým rizikem je 

nezískání stavebního povolení, proto je velmi důležité, aby byla projektová 

dokumentace a následná komunikace se stavebním úřadem velmi kvalitní a 
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propracovaná. Čím bude kvalitnější, tím méně bude mít stavební úřad požadavků na 

doplnění či opravu a tím dříve bude stavební povolení vydáno. 

 

Nejnižším rizikem jsou nekvalifikovaní zaměstnanci. Vzhledem k tomu, že má firma 

velmi vysoké nároky na své zaměstnance, je velmi propracované i výběrové řízení pro 

získání kvalitních pracovníků. Následně se firma stará o své zaměstnance, a to nejen 

formou různých benefitů, ale také ve formě školení a zahraničních cest. Dalším nízkým 

rizikem je vznik mimořádných nákladů, neboť firma již při kalkulaci předpokládaných 

nákladů zahrnuje i náklady spojené s mimořádnými situacemi. 

 

3.4.1 Mapa rizik 

 

Mapa rizik je rozdělena do 4 kvadrantů. První kvadrant označuje rizika, u kterých je 

vysoká pravděpodobnost výskytu rizika a má vysoký dopad. Tato rizika jsou 

nejdůležitější a je notné se jimi zabývat a navrhnou takové protiopatření, která zmírní 

jejich pravděpodobnost a dopad. Druhý a čtvrtý kvadrant značí rizika, která mají 

vysokou pravděpodobnost a nízký dopad nebo vysoký dopad a nízkou 

pravděpodobnost. Ve třetím kvadrantu jsou běžná rizika s nízkou pravděpodobností a 

nízkým dopadem. 

 

 

Graf 14 Mapa rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.4.2 Pavučinový graf 

 

Pavučinový graf znázorňuje hodnoty rizik před zavedením protiopatření a po zavedení 

protiopatření. Z grafu je patrné, že protiopatření výrazně snížila hodnoty rizik. 

 

 

Graf 15 Pavučinový graf (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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ZÁVĚR 

 

Účelem této diplomové práce bylo stanovit investiční záměr společnosti Vitality Resort 

Lány, s.r.o., navrhnout možné varianty investice a zhodnotit její výnosnost a 

ekonomickou výhodnost.  

 

Vzhledem k tomu, že společnost VRL, s.r.o. byla účelně založená pouze pro investiční 

záměr výstavby nového bytového domu pro seniory a sedmi rodinných domů v městské 

části Brno – Bohunice a neprovozuje tudíž žádnou jinou vedlejší činnost, pohybují se 

hodnoty ukazatelů rentability v minusových hodnotách, nemělo smysl stanovovat její 

ekonomickou hodnotu, neboť ta je v současnosti zanedbatelná. Z tohoto důvodu byl 

proveden marketingový výzkum, který měl zjistit zájem místních obyvatel o výstavbu 

nového bytového domu pro seniory. Díky výsledkům provedeného výzkumu se dá říci, 

že místní obyvatelé mají zájem o nový bytový komplex. Pro obyvatele by byla lákavější 

možnost pronájmu bytových jednotek nežli koupě, přičemž by očekávali měsíční nájem 

za bytovou jednotku o velikosti 2+kk vč. poplatků maximálně do výše 15.000,- Kč. 

 

Na základě těchto poznatků z výzkumu byly stanoveny dvě varianty investice, přičemž 

první se zaměřuje na prodej jak bytových jednotek, tak rodinných domů, avšak druhá 

varianta je sestavena pro prodej rodinných domů a pronájem bytových jednotek. U obou 

variant došlo k sestavení očekávaných peněžních toků a následnému stanovení čisté 

současné hodnoty, přičemž varianta – Prodej vykazuje kladnou čistou současnou 

hodnotu oproti variantě – Pronájem. I přes ne příliš pozitivní vývoj ukazatelů varianty 

Pronájem byla nakonec ekonomická přidaná hodnota této varianty kladná. Při této 

variantě je výnosnost investice z počátku zanedbatelná a pro některé investory 

nepřijatelná, avšak do budoucna se jeví jako výnosná a ekonomicky výhodná. Avšak 

tuto variantu si může dovolit pouze podnik, který má i jiný předmět podnikání, ze 

kterého mu plynou pravidelné příjmy, neboť výnosnost této investice se projeví, až 

z dlouhodobého hlediska. 

 

Co se týče první varianty – Prodej, dle výsledků analýzy, výnosy z prodeje bytových 

jednotek a rodinných domů převyšují náklady na realizaci investičního projektu. 
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Financování projektu je stanoveno 25% vlastními zdroji a 75% cizími zdroji, přičemž 

jednou z podmínek pro povolení čerpání takového úvěru je mít uzavřených alespoň 

30% rezervačních smluv se zájemci. Pomocí sestavení výkazu cash-flow byla stanovena 

čistá současná hodnota, pomocí které lze stanovit vnitřní výnosové procento projektu, 

které činí 35,22%, což je vyšší než očekávaná výnosnost projektu. Index rentability 

převyšuje hodnotu 1 a doba návratnosti byla stanovena na dva roky a pět měsíců. Po 

stanovení vážených průměrných nákladů došlo k určení ekonomické přidané hodnoty 

investice, která dosahuje kladného výsledku, tudíž dochází ke zhodnocení kapitálu a 

roste tak bohatství vlastníků podniku. Z výše uvedených ukazatelů bych tento investiční 

projekt doporučila a měl by být přijat investičním management podniku. 

 

Jak již bylo zmíněno, druhá varianta – Prodej neměla tak optimistický vývoj, jako první 

varianta. Již při financování došlo k určitým změnám. Finanční úvěr byl rozdělen na 

dvě části, přičemž financování rodinných domů určený k prodeji mělo stejné podmínky 

jako první varianty. Při poskytnutí úvěru pro stavbu bytových jednotek došlo ke 

zpřísnění podmínek. Bankovní úvěr byl poskytnut za předpokladu plnění 36% vlastními 

zdroji a 64% cizími zdroji. Další podmínkou je doložení budoucích příjmu z nájemních 

vztahů ve výši minimálně 8.938 tis. Kč, kdy se od této částky odvíjí stanovení výše 

měsíčního nájemného. A neposlední řadě musí být uhrazena první splátka po půl roce 

od kolaudace, tudíž do této doby musí být obsazeny všechny bytové jednoty, aby firma 

mohla splácet úvěr. Při stanovení měsíčního nájemného za bytovou jednotku o velikosti 

2+kk ve výši 20.000,- Kč a pro bytovou jednotku o velikosti 1+kk ve výši 15.000,- Kč a 

ostatních příjmů z nájmu parkovacích stání, je možné splácet úvěr a splnit tak podmínku 

pro jeho poskytnutí. I když je výše nájmu kalkulována včetně poplatků a včetně 

nepeněžních výhod, jako je dostupná zdravotnická péče pro seniory, a to i s ohledem na 

fakt, že se jedná o nově postavený bytový komplex s moderním vybavením, mohla by 

takto vysoká výše nájmu některé zájemce odradit. Nicméně po splacení celkového 

bankovního úvěru včetně úroků, by mohla výše nájmu klesnout, avšak nedá se přesně 

říci o kolik, neboť záleží na vývoji trhu a ostatních faktorů. I přes zápornou čistou 

hodnotu této investiční varianty a nízkým indexem rentability menším než 1 a dobou 

návratnosti až po 17 letech a 7 měsících byla ekonomická přidaná hodnota investice 

kladná. Je tedy zřejmé, že po čase bude investice výnosná, avšak nese s sebou vysoká 
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rizika. V případě, že by firmy neobsadila všechny bytové jednoty za stanovenou výši 

měsíčních nájmů do půl roku od kolaudace, nebyla by schopna splácet bankovní úvěr a 

dostala by se tak do značných finančních ztrát, což by mohlo vést k jejímu zániku. Je 

tedy otázkou, zda takové riziko podstoupit či nikoliv.  

 

Doufám, že zpracování mojí diplomové práce na téma „Hodnocení investičního 

záměru“ bude pro firmu Vitality Resort Lány, s.r.o. přínosem a podkladem pro další 

investiční rozhodování v rámci životnosti investičního projektu. 
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