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Abstrakt: 

Tato práce se věnuje problematice posuzování realizace či nerealizace investičních záměrů  

a klientského řízení projektového portfolia. Na základě případu rekonstrukce kancelářské 

budovy je demonstrován postup vyhodnocení investičního projektu. Zvolená problematika 

je řešena pomocí studií a analýz z předinvestiční fáze projektu. Zpracováním bodů 

technicko-ekonomické studie, tedy rozborem tržního zaměřením společnosti, analýzou okolí 

investičního záměru, ať už v rámci trhu či lokality, finanční analýzou a analýzou rizik,  

s využitím pomocných softwarových aplikací bylo dosaženo určitých výsledků.  

Ty vycházejí z variantního porovnání druhů projektů, mezi kterými by se investor mohl při 

realizaci záměru, v daném oboru a místě, rozhodovat. Výstupem této práce je tedy simulace 

postupu při výběru vhodného druhu investice.  

 

 

Bachelor´s Thesis Title: Management of Investment Projects 

 

Abstract: 
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issue is addressed through various studies and processes in the pre-investment phase of the 

project. By elaboration of points of feasibility study, i.e. analysis of the market structure and 

company´s market position, possibilities of the investment project within the market  

or location, financial and risk analysis, using diverse software programs, certain results were 
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a suitable type of investment project.    
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1 Úvod 

V současné době ekonomického růstu a zvyšující se stavební produkce stoupá také poptávka 

po konkrétních typech staveb a prostor pro podnikání. Navíc stále klesající procento lidí bez 

zaměstnání jen naznačuje, že výstavba či rekonstrukce dalších objektů k vykonávání pracovní 

činnosti je nezbytná. Ačkoliv je tato obecná situace v současné době nejasná s ohledem na právě 

probíhající pandemii koronaviru, pro rozhýbání ekonomiky jsou investiční akce velmi důležité. 

A jelikož je každý realizovaný projekt jedinečný, musí se k němu také tak přistupovat  

a posuzovat jeho budoucí úspěšnost na trhu samostatně. Výstup z této práce má proto charakter 

určitého manuálu pro potenciální investory, jak při rozhodování o realizaci záměru postupovat. 

V této bakalářské práci se věnuji projektu přestavby kancelářské budovy v již postaveném 

objektu, jak v úrovni teoretické, tak následně je problematika posuzována v praxi. Jedná se  

o historickou budovu bývalých Elektrických podniků. Ta je momentálně ve stavu rekonstrukce, 

pro účely této práce však uvažuji, že je ve stavu před rekonstrukcí a je zvažováno, jakým 

směrem se bude realizace stavby ubírat.  Rozhodla jsem se tedy definovaný projekt znovu 

uchopit ve stadiu, kdy firma budovu získala, prostřednictvím koupě od jiné společnosti, a sama 

modelovat průběh předinvestiční fáze se zahrnutím nových myšlenek.  

Předinvestiční fáze je první a nejdůležitější fáze realizace investičního projektu. V jejím 

průběhu dochází ke sbírání dat, po jejichž odborném vyhodnocení je rozhodnuto, jakým 

směrem se bude projekt ubírat, proto je nutné, aby proběhla a její výstupy byly validní. Výstupy 

jsou shromažďovány na základě zpracování několika druhů studií.  

Nejdůležitější studií je studie proveditelnosti, někdy také nazývaná technicko-ekonomickou 

studií. Jak její druhý název napovídá, na jejím konci dochází k vyhodnocení, zda se za daných 

technických parametrů vyplatí investiční záměr realizovat. Jejími, dle mého názoru, nosnými 

body se zabývám v rámci části praktické, přičemž jsem celý vyhodnocovací proces obohatila  

o získaná data a zkušenosti.          

Na zmíněné budově je demonstrován proces rozhodování o konkrétním investičním záměru. 

V tomto případě rozhoduji mezi dvěma, dnes nejčastěji využívanými, formami zařízení 

vnitřního prostoru administrativní budovy. Pro uvažovaného klienta porovnávám klasické 

uspořádání kancelářských prostor s coworkingovým centrem.  

Investiční záměry jsou spojeny s vynaložením určitého finančního obnosu. Pro zjištění 

finanční náročnosti rekonstrukce je nutné porovnat základní investiční náklady obou variant. 

Tento proces s sebou přináší i podstoupení určitých rizik. Aby jejich negativní dopad byl  

co nejmenší, nebo naopak ten pozitivní co nejlepší, zpracovala jsem krátkou analýzu rizik, která 

by mohla projekt ovlivnit.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

V této části bakalářské práce je nastíněna problematika daného tématu. Zaměřila jsem se 

na principy a pojmy, jejichž znalost je pro zpracování i čtení práce nezbytná.  

 

2.1 Investiční projekt 

„Hlavním cílem investora v rámci projektu je realizací stavby dosáhnout předem 

stanoveného výnosu či jiného přínosu projektu. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je realizace 

stavby ve stanovené kvalitě, v plánovaném termínu při nepřekročení plánovaných nákladů. 

Hlavním úkolem investora je tedy řízení (management), tj. plánování, organizování, 

(koordinace), kontrola a rozhodování ve všech procesech celého projektu.“  [1, str.30] 

„Investiční rozhodování patří mezi nejvýznamnější druhy firemních rozhodnutí. Jeho 

náplní je rozhodování o přijetí či zamítnutí jednotlivých investičních projektů, které firma 

připravila.“ [2, str.16] 

„Pod pojmem (investiční) projekt lze obecně chápat určitý záměr, směřující ke změně 

daného, stávajícího stavu.“ [3]  

Nejedná se pouze o rozhodnutí, která zajistí chod firmy z hlediska naplnění kapitálu,  

ať už lidského či materiálního, ale především z hlediska zajištění zisku.  

Pokud chce být stavební firma funkční a prosperující, musí být schopna zvážit, do čeho 

a kolik investuje, jestli se jí investice vrátí či jaká je míra rizika daného projektu. Ten musí mít 

jasné dané parametry. Ne vždy je nezbytné generování zisku. Existuje řada projektů, o kterých 

se dopředu ví, že tomu tak nebude, pro společnost jsou však nezbytné. Jedná se o školy, 

knihovny atd. Další text však není orientován na veřejné zadavatele – ale víceméně na investory 

soukromé. Samozřejmě, že i veřejní zadavatelé musí dbát, aby jejich projekty byly účelné, 

efektivní a hospodárné. 

2.1.1 Podstata a cíle řízení projektů 

Každá firma pro svůj rozvoj a tedy i udržení konkurenceschopnosti na trhu, potažmo 

kvůli prosperitě, realizuje postupně určité množství projektů různého zaměření. Mohou to být 

projekty investiční či projekty zaměřené na výzkum a vývoj nových produktů, technologií.  

Na ty je potřeba vynaložit určité množství zdrojů. [4, str.14] 

Počet projektů, které chce firma realizovat, by se dal shrnout do určitého souboru – 

portfolia. Aby byla alokace prostředků správná, může se firma zaměřovat na stejné typy 

projektů nebo naopak rozšiřovat svou působnost napříč odvětvími. Vše vychází z její 

dlouhodobé strategie.  

Významnými složkami řízení portfolia projektů jsou především: 

• stanovení celkové hodnoty jednotlivých projektů – pomocí určitého počtu kritérií, díky 

kterým lze kontrolovat rozvoj firmy, především plnění jejich strategických cílů,  
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• výběr projektů do portfolia – aby portfolio bylo co „nejhodnotnější“, co do počtu  

a druhu projektů, při využití aktuálních firemních zdrojů,  

• periodické prověrky portfolia – možno přidat či ubrat projekty s cílem udržet ho  

co nejkvalitnější. [4, str.15] 

Mezi dílčí cíle řízení portfolia patří: 

• efektivně přerozdělovat omezené firemní zdroje, 

• zabezpečit vazbu mezi strategickými cíli firmy a projekty – pro dosažení těchto cílů, 

• mít vyvážené portfolio z hlediska krátkodobých a dlouhodobých projektů, 

• udržet konkurenční pozici firmy, 

• investovat do „správných“ projektů, 

• přispět k vyhledávání a zhodnocování příležitostí, 

• sjednocená terminologie a postup výměny informací při řízení projektů. [4, str.16] 

2.1.2 Fáze života projektu 

Investiční projekt jako celek lze rozdělit do určitých etap, fází života. Ty mají ucelenou 

strukturu závisející na typu projektu, prostředí a určitých požadavcích klienta. Fáze jsou 

ohraničeny definovanými milníky.  

Samotné řízení investičního projektu se skládá z více na sebe navazujících částí, z nichž 

každá má své nezastupitelné místo v celém procesu vyhodnocování projektu.  

Fáze jsou čtyři, ačkoliv poslední je často opomíjena. Z hlediska vyvíjejících se názorů  

na ochranu životního prostředí, šetrné zacházení s odpady a znovuvyužití materiálů je neméně 

důležitá.  

Fáze projektu: 

• předinvestiční, 

• investiční, 

• provozní,  

• likvidace. 

První fáze je fáze předinvestiční. Ta může být dále členěna do dílčích etap – podle 

vypracovávaných studií:  

• Studie příležitosti – identifikace podnikatelských příležitostí, 

• Předinvestiční studie – předběžný výběr projektů a příprava projektu, včetně analýzy 

jeho variant, 

• Studie proveditelnosti – celkové vyhodnocení konkrétního projektu a rozhodnutí o jeho 

realizaci či zamítnutí. [5, str.16] 

Druhá fáze je investiční. Její náplní je stanovit určitý rámec pro realizaci projektu.  

Ten zahrnuje složku právní, finanční i organizační. Může se jednat o zajištění dostatečného 

množství zdrojů – jak bude projekt financován, vytvoření projektového týmu a dostatečně 

velkého týmu stavebníků a strojů, uzavření příslušných smluv aj. [5, str.20] 
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„Investiční fázi lze rozdělit do těchto etap:  

• zpracování zadání stavby, 

• zpracování úvodní projektové dokumentace (včetně dokumentace vyhodnocení vlivu  

na životní prostředí) projektu pro územní rozhodnutí, resp. stavební povolení, 

• zpracování realizační projektové dokumentace, 

• realizace výstavby, 

• příprava uvedení do provozu, uvedení do provozu a zkušební provoz, 

• aktualizace dokumentů a systémů.“ [5, str.20] 

Třetí je fáze provozní. Navazuje na, v investiční fázi, zavedené postupy. Vše, co dříve 

fungovalo ve zkušebním provozu je již naplno funkční. Do objektu je umožněn přístup lidem  

a je možné jej naplno využívat v rámci plných kapacit a podmínek jeho prvotního záměru.  

K využívání realizovaného projektu je nutné ho udržovat v dobrém a provozuschopném 

stavu. Je tedy nutné uvažovat i s přidruženými činnostmi zajišťujícími dostatečný komfort  

a spolehlivý provoz při využívání objektu. K cílům údržby vybudovaného projektu patří 

především:  

• zachování investice – udržení objektu je ve stavu odpovídajícímu funkčním 

požadavkům investora, 

• aplikovat takové metody údržby, aby bylo dosaženo maximální dostupnosti a využití 

projektu,  

• zajištění minimálních dopadů, plynoucích z využívání projektu, na okolní prostředí. [2, 

str.38] 

Za čtvrtou fázi se považuje ukončení provozu a likvidace. Pokud chce majitel zůstat i po 

konci využívání daného objektu v kladných číslech, co se týče zisku, měl by předem počítat 

s náklady na likvidaci. Ty jsou mnohdy vyšší, než příjmy plynoucí např. z prodeje již 

nepotřebného zboží ve skladech a ostatního materiálu. Je možné, že se bude měnit pouze využití 

objektu. Pak se většinou jedná o změnu vnitřních dispozic a nové vybavení. Pokud se však 

objekt celý bourá, je nutné provést případnou sanaci lokality a připravit území na nové využití. 

2.1.3 Předinvestiční fáze projektu 

První fáze projektu je naprosto stěžejní a tedy nejdůležitější. Rozhoduje se v ní o všem,  

co se dotkne budoucnosti firmy a jejího hospodaření. Musí se rozhodnout o typu investičního 

záměru, eventuálně o rekonstrukci objektu stávajícího, o jeho umístění v lokalitě, postavení na 

trhu... Dochází k vytipování a analýze případných rizik plynoucích z realizace či nerealizace 

projektu. Je vyhodnocen předběžný finanční dopad na peněžní toky firmy. Další fáze navazují 

na milníky a strategie vycházející ze studií provedených v této fázi.  

Studií je v předinvestiční fázi několik stupňů od jednodušších zaměřující  

se na nespecifikované projekty jako možné investice v dané lokalitě nebo další investiční 

záměry pro konkrétní firmu. K nim jsou přikládána i vyhodnocení z hlediska dalších analýz.  
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Nejvyšším stupněm studie v předinvestiční fázi, tím, po kterém následuje fáze investiční,  

je studie proveditelnosti. V ní jsou shromážděna předem získaná data, doplňuje je a rozvíjí dál 

investiční záměr jako projekt.  

Obrázek 1 - Hierarchie studií v předinvestiční fázi projektu  

 

Zdroj: Vlastní tvorba na základě podkladů k přednáškám z předmětu MF02 (2020) 

2.2 Studie proveditelnosti 

Někdy je také nazývána technicko-ekonomickou studií či investiční.  

„Cílem této studie je detailní rozpracování technických, ekonomických, finančních, 

manažerských aj. aspektů projektu.“ [5, str.33]  

Osnova studie proveditelnosti: 

1. provedení analýzy trhu a vypracování marketingové strategie, 

2. stanovení velikosti a rozsahu projektu, 

3. určení množství vstupů – lidské zdroje, materiály, energie…, 

4. umístění projektu – vyhodnocení jeho vazby na danou lokalitu, 

5. definování, jak bude projekt organizován a řízen, 

6. vypracování finanční analýzy a hodnocení, 

7. zpracování analýzy rizik, 

8. výsledný plán realizace. [6, str.28] 

Po postupném projití všech výše zmíněných bodů a důsledném sběru informací v daných 

odvětvích analýz dojde ze strany investora k rozhodnutí, v jaké míře a za jakých podmínek 

projekt realizovat.  

Studie proveditelnosti by měla být zpracována v momentě, kdy je investor již pro investici 

rozhodnut, uvažuje pouze o vhodném variantním řešení. Pokud by mělo na konci této studie 

dojít k zamítnutí investičního projektu, jednalo by se o ztrátu času i financí, vynaloženými  

na její vypracování.  
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2.3 Analýza trhu 

Před samotnou realizací projektu je nutné získat co nejvíce relevantních informací z dané 

lokality a trhu. Pro účely vyhodnocení se investiční záměr porovnává většinou s již 

realizovanými projekty podobné povahy, rozsahu a v předem stanoveném okruhu z hlediska 

vzdálenosti. Chce-li například investor realizovat stavbu kancelářské budovy, musí nejdříve 

zjistit, jak si vedou kancelářské budovy v nejbližším okolí, jaký z jejich provozu mají firmy 

zisk a jestli je o další obdobné prostory zájem. Dále je nutné znát možnosti lokality, např. jestli 

se lidé na místo bez problémů dostanou nebo bude nutná investice do infrastruktury,  

či nevzniknou jiné problémy, třeba s vlivem projektu na životní prostředí nebo problémy 

v rámci procesu povolování. Pokud by se jednalo např. o historickou budovu, hrozí 

nepříjemnosti v rámci procesu výstavby a zachování její hodnoty. To vše za respektování 

požadavků ze strany Národního památkového ústavu. 

Pro kompletní analýzu okolí je často využívána metoda PESTEL. Jednotlivá písmena jsou 

převzatá počáteční písmena ze základních okruhů, které je dobré zahrnout, tedy nevynechat,  

při vytváření kompletní analýzy okolí daného projektu. Její vytvoření by mělo zajistit sběr 

celkového množství faktorů, které by se mohly projevit určitým účinkem na projekt.  

Těmi jednotlivými okruhy, jejichž vliv je třeba posoudit, jsou:  

• politický, 

• ekonomický, 

• sociální, 

• technologický, 

• ekologický, 

• legislativní. 

„Analýza trhu, prognóza poptávky, poznání konkurence jsou velice důležité pro konečný 

úspěch celého záměru a tvoří také východiska pro formulování marketingové strategie 

projektu.“ [6, str.28] 

„Tvorba marketingové strategie je však pouze určitou složkou celkové strategie projektu, 

resp. firmy, která projekt realizuje. Koncipování celkové strategie projektu je náročný proces, 

který je možné rozčlenit do těchto fází: 

• analýza a hodnocení výchozí situace projektu či firmy, 

• analýza a hodnocení podnikatelského okolí (ekonomické, technologické…) včetně 

analýzy trhu, 

• stanovení strategických cílů, 

• tvorba a hodnocení variant strategie na základě silných i slabých stránek firmy, 

příležitostí a rizik podnikatelského okolí, 

• volba strategie určené k realizaci.“ [5, str.34] 

Analýza trhu a poptávky se dá souhrnně nazvat jako marketingový výzkum. Po získání  

a vyhodnocení marketingových informací, zjištěných převážně na základě kvantitativního 

šetření určitého segmentu trhu, tedy z již dostupných informací a zdrojů, je dále v rámci 

zpracování této složky technicko-ekonomické studie projektu třeba: 
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• stanovit cílový trh projektu včetně popisu jeho struktury – jaké jsou skupiny zákazníků, 

objem trhu…,   

• analyzovat zákazníky – pro koho by měl být projekt určen, jak by měl vypadat, 

• definovat segmenty trhu, na které se investiční záměr vymezuje, 

• analyzovat tržní konkurenci, 

• analyzovat obor, do kterého projekt svým charakterem náleží – jestli je investice 

vhodně zvolena, jestli se daný obor bude nadále rozvíjet či upadat, 

• stanovit budoucí vývoj poptávky. [5, str.35] 

„Souhrn výsledků marketingového výzkumu umožňuje identifikovat tržní příležitosti i tržní 

rizika projektu.“ [5, str.37] 

 

2.4 Analýza rizika 

Riziko je chápáno především v negativním smyslu slova. Ačkoliv jeho podstoupení může 

mít kladný dopad, vždy se musí počítat především s jeho negativními účinky. Často je za jeho 

synonymum považováno slovo nejistota.  

2.4.1 Pojetí rizika  

„Riziko je vždy spojeno s určitou akcí, aktivitou či projektem s nejistými výsledky, přičemž 

tyto výsledky ovlivňují situaci subjektu, který tuto akci realizuje.“ [2, str.145] 

Jelikož nikdo není schopen předem odhadnout budoucí vývoj všech rizikových faktorů, 

kterými mohou být například vývoj poptávky, prodejních cen, měnových kurzů aj., 

ovlivňujících výsledky projektu, je jeho realizace spojena s určitou mírou nejistoty.  

Tato nejistota se vždy odvíjí od oboru, s nímž je realizovaný investiční projekt spjat a bývá 

promítnuta v jeho výsledcích. [2, str.145] 

Jeden ze známých je vztah mezi rizikem a výnosností. „Čím větší je riziko určité aktivity či 

projektu, tím vyšší zhodnocení (prémii za podstoupení rizika) investor většinou požaduje.“ [2, 

str.143] 

2.4.2 Klasifikace rizik 

Jak již bylo nastíněno, pojem rizika lze nejen obtížně definovat, lze na něj také nahlížet 

z více stran dle odvětví a situace, která je vyhodnocována.  

Mezi základní způsoby třídění rizika patří, mimo jiné, rizika následující: 

• podnikatelská a čistá, přičemž čisté riziko má pouze stránku negativní, 

• vnitřní a vnější rizika vztahující se k faktorům uvnitř firmy a podnikatelskému okolí, 

• ovlivnitelná a neovlivnitelná, 

• finanční, spojená se způsobem financování, překročení plánované výše nákladů, 

• legislativní, vyvolaná politikou vlády, 

• politická, zahrnující války,  

• environmentální, většinou v podobě nákladů na odstranění škod na životním prostředí,   
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• spojená s lidským činitelem, kdy jde o rizika vyplývající z určité úrovně zkušeností,  

• informační, týkající se např. zneužití firemních dat, 

• zásahy vyšší moci. [2, str.146] 

Výše zmíněné body zahrnují všechna možná, spíše negativní, ovlivnění každého 

jednotlivého projektu. Při přihlédnutí k aktuální situaci ve světě je jasné, že všechna výrobní  

i nevýrobní odvětví jsou ovlivněna nemocí Covid-19. Toto infekční koronavirové onemocnění 

je rozhodně považováno za neovlivnitelné riziko, zařaditelné mezi zásahy vyšší moci. V rámci 

stavebnictví se jeho dopad projevuje hlavně odlivem levné pracovní síly, možným nedostatkem 

materiálu či nedostatkem finančních prostředků na pokrytí celkových nákladů. To se děje 

v důsledku zastavené výroby i pozastavených příjmů firem. Je jen otázkou času a předmětem 

odhadů, jaký bude následný vývoj.      

2.4.3 Management rizik 

Management rizik si klade za úkol předem identifikovat možná ohrožení projektu.  

Jeho základním cílem je zvýšit pravděpodobnost jejich úspěšnosti a minimalizovat nebezpečí 

jejich neúspěchu. [2, str.149] 

Proces managementu rizik lze rozdělit do těchto fází: 

Obrázek 2 – Proces managementu rizika investičních projektů 

 

                Zdroj: [2, str.150] 

2.4.4 Jednotlivé kroky managementu rizik 

Z obrázku je patrné, že proces managementu rizika tedy zahrnuje osm dílčích fází, přičemž 

dvě fáze, neméně důležité, s ostatními probíhají průběžně. Těmi jsou monitorování rizik  

a reportování o rizikách. [2, str.197] 

V iniciační fázi dochází k vypracování plánu managementu projektu. Shromažďují  

se informace o lidech, subjektech „z vnějšku“, kterých se projekt týká nebo by se na jeho 

průběhu mohli pozitivně či negativně podílet a tím ovlivnit jeho průběh. Stanoví se, jak 
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podrobný celý průběh shromažďování informací bude a kdo se na něm bude podílet v rámci 

expertního týmu. Celý proces není záležitostí jednotlivce, ale týmu lidí, jež mají rozdělené 

kompetence a oblasti působnosti. V této fázi se jedná především o stanovení obecného postupu, 

a to na plán, který je v průběhu projektu nutné průběžně aktualizovat.    

Aby mohla být většina rizik v projektu vyeliminována, musí nejdříve dojít k jejich bližšímu 

určení a popsání.   

„Cílem identifikace rizik či rizikových faktorů je dospět pokud možno k vyčerpávajícímu 

souboru faktorů, které by mohly ovlivnit dosažení cílů připravovaných nebo realizovaných 

investičních projektů, a tím i míru jejich úspěšnosti.“ [2, str.152] 

V této fázi již stanovení pracovníci podávají výkony, rizika jsou členěna do jednotlivých 

souborů dle oblasti problematiky. Je důležité poučit se z dřívějších projektů a zaobírat se již 

dříve obecně stanovenými riziky. Metody a nástroje pro jejich stanovení mohou být následující:  

• skupinové diskuse, kde jsou formou brainstormingu probrány potenciální problémy  

a jejich případná řešení, 

• delfská metoda založená na vícekolovém anonymním dotazování expertů, 

• analýza předpokladů a omezení, při níž dochází k vypracování písemného seznamu  

a posouzení jejich validity,  

• kognitivní mapy a influenční diagramy, ty představují grafický nástroj zobrazení 

jednotlivých faktorů rizika a jejich vzájemných vazeb. [2, str.154] 

Kognitivní mapy i influenční diagramy jsou reprezentovány šipkami směřujícími  

od definovaného rizika k jeho dopadu. Influenční diagramy však rozlišují také váhu  

a povahu dopadu na dané elementy. [2, str.155]   

Cílem je určení hlavních rizik, z nichž mohou plynout případné další problémy.  

Stanovení významnosti rizik, kterým je nutné věnovat větší pozornost, je možné na základě 

jedné ze dvou metod: 

• analýzy citlivosti, 

• expertního hodnocení. [2, str.158] 

„Účelem analýzy citlivosti je zjišťovat citlivost určitého ekonomického kritéria projektu 

v závislosti na faktorech, které toto kritérium ovlivňují. Znamená to tedy stanovit, jak určité 

změny těchto faktorů, např. investičních nákladů, doby života projektu aj. ovlivňují zvolené 

ekonomické kritérium projektu. Faktory, jejichž určité změny vyvolávají pouze malou 

změnu tohoto kritéria můžeme pak považovat za málo důležité, tj. citlivost zvoleného 

kritéria na změny těchto faktorů je malá, a naopak.“ Vše se vyjadřuje a promítá v sumě 

zisku.  [5, str.153] 

Expertní posouzení významnosti faktorů rizika je založeno na jejich stanovení 

pracovníky s potřebnými znalostmi a zkušenostmi. Jeho podstata spočívá v posouzení 

těchto faktorů ze dvou hledisek. „První z nich tvoří pravděpodobnost výskytu faktoru rizika 

a druhé intenzita negativního vlivu. Určitý faktor rizika je pak tím významnější, čím 

pravděpodobnější je jeho výskyt a čím vyšší je intenzita negativního vlivu tohoto faktoru 

v případě jeho výskytu na efekty projektu.“  [5, str.143]  
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Nejznámějším výstupem expertního hodnocení je matice hodnocení rizik.   

Obrázek 3 – Matice rizik  

 

Zdroj: vlastní tvorba vycházející z předdefinované matice rizik (2020) 

Do jednotlivých okének matice jsou přiřazována rizika na základě pravděpodobnosti, s jakou 

se mohou vyskytnout a závažnosti jejich dopadu. K zatřídění slouží následující tabulka. 

Tabulka 1 – Hodnocení pravděpodobnosti výskytu a dopadu rizika 

Hodnocení dopadů 
Hodnocení pravděpodobnosti 

výskytu  

Rozsah 

dopadu 
Hodnota dopadu Pravděpodobnost 

Hodnota 

pravděpodobnosti 

Mimořádný 5 Zcela jistá 5 

Velký 4 Pravděpodobná 4 

Střední 3 Střední 3 

Malý 2 Malá 2 

Zanedbatelný 1 Nepravděpodobná 1 

  Zdroj: vlastní tvorba vycházející z předdefinovaných tabulek k matici rizik (2020) 

Stanovení velikosti rizika projektu je spojeno s jeho významností, bývá vyjádřeno číselně. 

Toto kvantitativní ohodnocení pak vychází z určitých statistických charakteristik.     

Hodnocení rizika a rozhodování o riziku spočívá hlavně ve vyhodnocení výstupů 

předchozího šetření.  

Obrázek 4 – Proces hodnocení rizika a rozhodování o riziku 

 

            Zdroj: [2, str.186] 

Pokud je riziko projektu posouzeno jako přijatelné, portfolio může být realizováno beze 

změny. Firma se v rámci procesu retence rizika s ním vypořádá, přijme určitý negativní dopad 
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mající vliv např. na finanční ztrátu. Pokud je riziko posouzeno jako nepřijatelné, je nutné zvážit 

další postup. [2, str.186] 

Pro eliminaci rizika se firma může rozhodnout realizovat protiriziková opatření. V nich 

jsou zvážena všechna rizika projektů začleněných do skupiny významných či středně 

významných, je zvolena vhodná strategie pro každé z těchto rizik a připravena konkrétní 

opatření pro jejich eliminaci nebo přesměrování. [2, str.187] 

Na základě zkušeností z realizace či nerealizace projektů je pak doplňována databáze rizik, 

kam by měli mít přístup nejen manažeři jednotlivých projektů, ale také vrcholoví manažeři  

a ostatní orgány společnosti. Její náplní je: 

• charakteristika jednotlivých rizik se zdůvodněním možností výskytu, 

• začlenění každého rizikového faktoru do určité skupiny včetně kvantitativního 

ohodnocení jejich významu, 

• odhady pravděpodobností a potenciálních dopadů výskytu rizika s použitými 

stupnicemi pro vyhodnocení, 

• charakteristiky přijatých opatření, 

• výsledky analýz očekávaných efektů, 

• přehled nejvýznamnějších reziduálních rizik.  [2, str.195] 

Pro úspěch a zajištění konkurenceschopnosti společnosti je dobré občas nějaké riziko 

podstoupit. Kdy a za jakých podmínek by mělo vycházet z předem provedené analýzy a jeho 

výsledný dopad by měl mít na firmu pozitivní účinek. Nejčastěji firmy podstupují ta rizika, 

která se řadí ke středním. Stupnice malých, středních a velkých rizik se poté odvíjí i od velikosti 

firmy. Co je pro jednu firmu riziko velké, může být pro jinou malé nebo střední. 

Tím, že se v této práci věnuji příkladu rekonstrukce administrativní budovy, je určitě 

nezbytné počítat se spíše vyšším rizikem.      

 

2.5 Definování fází investičního záměru 

Na projekt jako takový nemusí být nahlíženo pouze z hlediska čtyř fází celého života 

projektu. Pro obě zainteresované strany, investora i dodavatele, je mnohem významnější znalost 

hlavních milníků záměru. Na jejich základě je sestavován harmonogram projektu, podle kterého 

lze odhadnout dobu trvání stavby.  

Jednotlivé milníky jsou dané výkonovými fázemi. Jedná se o sjednaný úzus popsaný 

v Českých stavebních standardech. Výkonové fáze jsou všeobecně využívané na všech 

projektech a z nich vychází také nároky na honorář např. pro autory projektu. Jsou definovány 

také v materiálech ČKAIT i ČKA, z jejich strany byla dokonce vydána příručka „Standard 

služeb architekta a jeho dokumentace pro navrhování staveb“, která má sloužit jako metodický 

nástroj pro ustanovení vztahů mezi architektem a klientem v projekční praxi. [7] 
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Tabulka 2 – Výkonové fáze, milníky investičního záměru 

VÝKONOVÉ FÁZE 

číslo fáze Činnost 

I. příprava zakázky 

II. návrh/studie stavby 

III. dokumentace pro územní řízení 

  územní řízení 

IV. dokumentace pro stavební řízení 

  stavební řízení 

V. dokumentace pro provedení stavby 

  zahájení marketingu  

VI. dokumentace, zadání stavby dodavateli 

VII. spolupráce při výběru dodavatele 

  předpokládané zahájení výstavby  

VIII. autorský dozor 

IX. spolupráce při dokončení stavby 

  předpokládaný konec výstavby 
Zdroj: vlastní tvorba na základě ČKAIT definovaných fází  (2020) 

Nejpodstatnějšími fázemi při realizaci projektu jsou první tři. Těmito fázemi prochází 

projekt v rámci studie proveditelnosti, jedná se tedy o předinvestiční fázi, a na jejím základě  

a podkladech z této fáze se pak připravují další důležité podklady k realizaci stavby.     

„V první výkonové fázi probíhá provedení profesních výkonů pro přípravu zakázky.“ 

Probíhá předběžná analýza stavu staveniště a jeho okolí, posuzuje se vhodnost staveniště pro 

sledovaný účel. Předběžně jsou vymezeny počty potřebných projektových prací a speciálních 

profesí potřebných k provedení zakázky, na základě jejího charakteru. [8]  

„Výsledným produktem této etapy by měla být smlouva mezi investorem a projektantem.“ [9] 

Příprava návrhu studie stavby je vyhotovována architektem či jinými specialisty ve druhé 

VF. Zpracováno může být více variant v textové i výkresové formě. Všechny jsou 

konzultovány s klientem, upraveny na základě jeho poznatků a cílových představ.  [8] 

Výsledkem této fáze je studie objektu, na které se dohodli investor s architektem, a do které 

jsou promítnuty veškeré doposud získané informace. [10] 

V třetí VF dochází k zpracování a sestavení dokumentace k návrhu na vydání územního 

rozhodnutí o umístění stavby.  Jsou předběžně odhadnuty investiční náklady na podkladě 

výsledků dosažených ve fázi I. a II., obstarány stanoviska veřejnoprávních orgánů a organizací 

potřebných pro vydání územního rozhodnutí.  [8] 

Čtvrtá VF přináší zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení 

předkládané ke stavebnímu řízení.  [8] 

V páté VF je zpracována dokumentace pro povolení stavby. Po zapracování podmínek 

stavebního povolení je dokumentace propracována až do úrovně jednoznačně určující 

požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení.  [8] 
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V šesté VF je sestavena zadávací dokumentace, provedena analýza a vyhodnocení 

dosavadního postupu a spolupráce při vypracování přípravy postupu pro výběr dodavatele 

stavby klientem.  [8] 

V sedmé VF investor posoudí úplnost nabídek podaných dodavateli, vybere jednoho a tomu 

zadá samotnou realizaci stavby. [8] 

V osmé VF se provádí analýza a vyhodnocení dosavadního průběhu přípravy stavby  

a příprava podmínek pro výkon autorského dozoru. [8] 

Za devátou VF je považováno provedení všech profesních výkonů po dokončení stavby  

a uvedení stavby do užívání. [8] 

Výkonové fáze projektu slouží nejen k sestavení jeho časové osy – vymezení rozhraní, kdy 

bude nutné mít připravené potřebné dokumenty a povolení, ale také k tomu, aby si investor 

udělal rámcovou představu o rozložení toku financí. Vyplynou mu termíny, kdy může začít 

kromě investování financí také s jejich kumulací z činností s projektem spojených. Po celou 

dobu průběhu by měla fungovat součinnost klienta, tedy investora s příslušnými orgány  

a profesemi.  

Jsou to teoretické mantinely, které však mohou být narušeny. Určitě lze narušení 

předpokládat v současné době na rozestavěných akcí a to z důvodu probíhajícího virového 

ohrožení – s dopadem na pozastavování prací, váznutí dopravy materiálu, nedostatku 

stavebních kapacit aj. 

Pro investora je poměrně důležité rozhodnutí, zda si bude obstarávat veškerá vyjádření 

dotčených orgánů sám, či zda využije činnost obstarávací (nazývanou nepřesně inženýring). 

V této činnosti jde o obstarání veškerých vyjádření a stanovisek státní správy a samosprávy  

k projektové dokumentaci a obstarání povolení stavby, ať už se jedná o územní souhlas, územní 

rozhodnutí, stavební povolení či jiné rozhodnutí ve správním řízení. Postupem času se tato 

činnost stává více a více komplikovanou a je jistě účelné, aby si architekt s klientem předem 

pečlivě dohodl, jak bude celý proces probíhat a kdo co a jak zajistí.  

 

2.6 Finanční hledisko projektu  

S náklady a výnosy projektu by měl být investor seznámen od samotného počátku. 

V předinvestiční fázi sice ještě není zpracovaná projektová dokumentace s konkrétní podobou 

stavby, ale určitá vize je již představena v dokumentaci pro územní řízení.  Na základě těchto 

podkladů a zkušeností je sestaven propočet – tedy v okamžiku, kdy má již klient jasný záměr, 

ale je nucen určit předběžné náklady stavby za účelem zajištění financování, nebo se potřebuje 

ujistit, že náklady stavby korespondují s jeho finančními možnostmi, či jak nebo jestli vůbec 

lze předpokládat návratnost investice.  [11] 

Toto není v případě rozboru zakázky v Praze 7 jednoznačné, neboť rozestavěnou budovu 

současný investor převzal ve fázi probíhající rekonstrukce a právě proto je řešení takovéto 

situace nestandardní a je jí věnována praktická část práce.  
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Náklady projektu tvoří náklady na pořízení, vznikající v předinvestiční a investiční fázi,  

a náklady užívání stavby, jež musí být vynakládány od počátku provozní fáze do konce 

životnosti projektu.  Při navrhování staveb by již v předinvestiční fázi měly být hodnoceny 

nejen celkové investice, ale celkové náklady životního cyklu, ke kterým se řadí i náklady  

na údržbu a obnovu – provozní, a náklady na likvidaci stavby po ukončení její životnosti. [1, 

str. 14] 

Propočet má jasně danou strukturu, která, když je jasně dodržena a vyčíslena, by měla pokrýt 

všechny možné výdaje spojené s realizací projektu. 

Rozdělení celkových nákladů výstavby je následující: 

• projektové a průzkumné práce, 

• provozní soubory, 

• stavební objekty, 

• stroje, zařízení a inventář, 

• umělecká díla, pokud jsou neoddělitelnou součástí staveb, 

• vedlejší náklady spojené s umístěním stavby, 

• ostatní náklady, 

• rezerva zahrnující nepředvídatelné náklady, 

• ostatní investice, např. demolice stávajících objektů, 

• nehmotný investiční majetek, 

• provozní náklady, 

• kompletační činnost. [12] 

„Výnosy investorovi vznikají obvykle až v provozní fázi. V předinvestiční fázi lze stanovit 

minimální nutný výnos, který ovšem v době užívání nemusí být splněn.“ [1, str. 21] 

Obrázek 5 – Fáze projektu se znázorněním ovlivnitelnosti nákladů  

 

   Zdroj: [1, str.12] 

Z předchozího grafického znázornění vyplývá, že v předinvestiční fázi je možnost ovlivnění 

výše nákladů největší. Zároveň je to nejrizikovější fáze, proto by analýze rizik a jejich 

následnému vyhodnocení měla být věnována dostatečná pozornost. Čím důkladnější studie 

celkového trhu, analýza okolí bude provedena, tím předvídatelnější bude průběh nákladů. 
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Náklady s postupnou realizací rostou, ale jejich vynakládání by mělo být oprávněné a, pokud 

možno, předem vykalkulované. Za co a v jakém množství investor zaplatí, jaká bude výsledná 

kvalita a funkčnost stavby, většina faktorů je předvídatelná. Celý proces před investiční fází – 

fáze přípravná – se však nesmí podcenit.    

 Výše příjmů a výdajů je sledována a vyhodnocována v rámci toku peněz ve společnosti – 

cashflow. Jaký je jeho průběh je spojeno s realizovanými činnostmi za určité časové období. 

Investiční cashflow bývá zprvu záporné, jelikož dochází k výdeji velkého množství peněžních 

prostředků a výdaje zatím nemusí být ekvivalentní této hodnotě. Výše příjmů a výdajů za jeden 

rok jsou v této bakalářské práci stanoveny na základě odborného odhadu vycházejícího  

z informací z provedené analýzy trhu.    

Toto jádro práce lze následně využít i pro další projekty, neboť lze předpokládat, že  

po propadu ekonomiky v České republice v souvislosti s aktuální situací se může dostat řada 

investorů do situace, že nebude moci rozestavěné investice dále financovat a pokud tyto přejdou 

na nové vlastníky – může se jejich záměr lišit od původního záměru a tím se změní parametry, 

náklady, časový faktor, rizika atd. 

Fáze projektu, analýzy a ostatní výše zmíněné kapitoly na teoretické úrovni jsou v práci 

uvedeny z důvodu komplexnosti. Dále uvedený příklad, na němž jsou tyto teoretické mantinely 

prezentovány, je poznamenán částečnou nestandardností. Jedná se, jak bylo uvedeno,  

o rekonstrukci administrativní budovy, ale investor nemohl v prvních fázích nic z výše 

zmíněného ovlivnit, neboť objekt získal až v pozdější fázi celého procesu. I tak je nezbytné 

vyhodnotit konkrétní plány na investice, případně zvážit plány nové, jejichž realizace by se 

v případě dotčeného objektu vyplatila nejvíce.  
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3 PRAKTICKÁ ČÁST  

V praktické části bakalářské práci se zaměřuji na zhodnocení investice do kancelářské 

budovy v objektu bývalých Elektrických podniků u zastávky Vltavská v Praze, Bubenská 1.  

Je zde popsán daný objekt, jeho parametry, včetně zasazení do prostoru.  

Neměla jsem k dispozici žádný materiál, jak od předešlého investora, tak ani od investora 

současného. Proto je dále rekonstrukce řešena z pohledu standardních přístupů k řešení. 

Odborným odhadem jsem stanovila předpokládanou výši investice do jeho rekonstrukce, 

ročních příjmů a výdajů, z toho vychází výpočet návratnosti investice. Ve finální analýze rizik 

jsem poté identifikovala množství rizik, které by mohly mít vliv na realizaci a efektivitu již 

částečně realizovaného záměru.    

Porovnáním variant investičního záměru s podobnými projekty v okolí a dalších zjištěných 

informací jsem rozhodla o tom, jak dále postupovat při rekonstrukci objektu. 

 

3.1 Palác Elektrických podniků 

Budova v dnešní době známá především pro prostory spojené s výstavami a setkávání 

uměleckých tvůrců, momentálně rekonstruovaná a přestavovaná na kancelářskou, nebyla vždy 

nazývána jako Bubenská 1. Mnohem známější je pod svým původním názvem – Palác 

Elektrických podniků.  

Ústřední budova Elektrických podniků, předchůdce Dopravních podniků hlavního města 

Prahy, zde, na místě bývalé továrny na klobouky bratří Böhmů, byla budována od října 1927, 

kdy byly zahájeny výkopové práce. Architekti projektu Adolf Benš s Josefem Křížem navrhli 

objekt s hlavní osou ve tvaru T tak, aby opticky navazoval na vedle stojící budovu kostela  

sv. Antonína.   

Jednalo se o výstavbu jedné z nejmodernějších kancelářských budov té doby v Evropě. 

Železobetonová konstrukce má šest podlaží, skrz prvních pět prostupuje hala s velkým 

otevřeným schodištěm zastropená skleněnými tvárnicemi. Na tento střední blok navazují křídla 

o pěti podlažích. Zdánlivě obdélníkový půdorys budovy je dotvořen dvěma podlažími, lemující 

skoro celý obvod pozemku.    

Jednotný vzhled budovy je, kromě čistých linií, tvořen použitými prvky fasády. Na ní jsou 

dominantní dva zastoupené – velké skleněné okenní tabule a bílý keramický obklad. Uvnitř 

budovy bylo instalováno nejmodernější vybavení, například kompletní klimatizační systém, 

jeden z největších co se velikosti objektu týkalo.  

    Ačkoliv byla část budovy zprovozněna již v roce 1934, k slavnostnímu otevření Paláce 

došlo 7. března 1935, v den 85. narozenin T. G. Masaryka. Architekti se snažili, „aby Ústřední 

budova Elektrických podniků byla sloučením všech hospodářsky dosažitelných nových 

požadavků a vymožeností v dokonalém stavebním typu, odpovídající sociální důležitosti 

novodobé kancelářské budovy.“  [13a,str.31] 
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Vše se jim podařilo na výbornou, jelikož „Elektrické podniky se záhy staly jednou z ikon 

moderní stavební kultury v Československu.“ [13b,str.28] 

Na mnoha internetových stránkách se lze dočíst, že budovu vlastní a pronajímá firma Orco 

Property Group. To je jen částečná pravda. Objekt má nadále ve svém portfoliu, ale od roku 

2016, kdy byla integrována do CPI Property Group, již vystupuje jako její součást. Dne 24. 

dubna 2019 na mimořádné schůzi akcionářů byl dokonce změněn název z Orco Property Group 

na CPI FIM SA. Tímto nastala situace, kdy objekt Bubenské 1 ve špatném stavu přešel 

z vlastnictví jedné společnosti do vlastnictví společnosti jiné. Zároveň s tím přešel také záměr 

rekonstrukce.   

Budova je památkově chráněná nejen pro svou typickou architekturu, jež dosahuje 

významné urbanistické hodnoty, ale také pro, v té době unikátní, prvky vybavení interiéru  

a technologické zařízení. Samotný popis památkové hodnoty, která byla zavedena v květnu 

roku 1958,  zní následovně: „Avantgardní stavba v konstruktivistickém duchu ve své době 

znamenala velký stavební počin. Působivá je zejména monumentální dvorana s ochozy  

a centrálním schodištěm. V celém objektu je dochována řada původních prvků (zábradlí, dveře, 

dlažba, přepážky a kóje v přízemí, kování, aj.)“ [14]   

Obrázek 6 – Nákres budovy Elektrických podniků   

 

                   Zdroj: [13b, str.36] 

3.2 Společnost CPI Property  

Realitní skupina CPI Property Group je předním dlouhodobým vlastníkem výdělečných 

nemovitostí v České republice, Berlíně a regionu střední a východní Evropy. Portfolio Skupiny 

je vysoce diverzifikované. Největší segment Skupiny tvoří kanceláře (46 %), po nich následují 

maloobchodní objekty (24 %). CPI Property Group vlastní také hotely a resorty (9 %), 

rezidenční nemovitosti (8 %), pozemkovou banku (8 %), nemovitosti určené pro výstavbu 

(2 %) a průmyslové, zemědělské a logistické objekty (2 %). Na českém trhu působí od roku 

1991 a od té doby se stala největším pronajímatelem kanceláří v Praze. [15] 
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Mezi některé hlavní údaje o hospodaření skupiny za rok 2019 patří: 

• „Celková hodnota aktiv se zvýšila na 10,7 mld. EUR (nárůst o 2,4 mld. EUR ve srovnání 

s koncem roku 2018). 

• Celkové výnosy dosáhly výše 672 mil. EUR (nárůst o 11 % ve srovnání s rokem 2018). 

• Čistý příjem z obchodních činností dosáhl výše 345 mil. EUR a konsolidovaná očištěná 

hodnota ukazatele EBITDA dosáhla výše 292 mil. EUR (v obou případech nárůst  

o 8 % ve srovnání s rokem 2018). 

• Čistá hodnota aktiv se zvýšila o 14 % na 5,1 mld. EUR. 

• V březnu 2019 získala CPI Property Group nový tříletý revolvingový úvěr ve výši 510 

mil. EUR, čímž výrazně posílila svou finanční flexibilitu a likviditu. 

• Skupina vydala dluhopisy v celkové hodnotě přesahující 1,2 mld. EUR denominované 

v eurech (včetně první emise zelených dluhopisů v hodnotě 750 mil. EUR), 

hongkongských dolarech a amerických dolarech, následované v dubnu vydáním 

podřízených „hybridních“ dluhopisů v hodnotě 550 mil. EUR.  

• V kombinaci s nově získaným revolvingovým úvěrem disponovala CPI Property Group 

ke konci roku 2019 celkovou dostupnou likviditou ve výši 1,3 mld. EUR.“ [16] 

Výše uvedená data jen poukazují na fakt, že Společnosti se aktuálně daří a proto si může 

dovolit realizovat dokončení rekonstrukce další budovy. Krytí investičních nákladů na projekt 

je předpokládáno z firemních zdrojů, popř. z firemní banky. Disponibilita majetkem je v takové 

míře dobrá, že není třeba se zadlužovat více a brát si externí úvěry, veškeré přesuny financí 

mohou probíhat v rámci Společnosti. To má i lepší vliv na její celkový kapitál.     

 

Ačkoliv plány mohly být původně jiné, a pravděpodobně byly, pokusila jsem se částečně 

simulovat proces vyhodnocení efektivnosti investice do dané budovy. Zvolený postup s obtížně 

získatelnými daty je tedy pouze modelován v úrovni zadání bakalářské práce.  

Pro nového majitele bylo jednoznačně nezbytné zpracování aktualizovaného 

podnikatelského záměru a to s cílem maximální výnosnosti. Vše beru z pozice nezávislé osoby, 

jež byla oslovena společností CPI, která objekt právě získala a rozhoduje se, jak s ním dál 

naloží. Můžu tedy říci, že CPI Property Group je klient, pro kterého vše zpracovávám.  

 

3.3 Investiční projekt 

Výstavbou Elektrických podniků v letech 1927-1935 vznikl objekt o hrubé podlažní ploše 

přes 30 tisíc metrů čtverečních. Tato rozloha v sobě má velký potenciál, který lze finančně 

zhodnotit. Otázkou tedy zůstává, jakým způsobem, při zvážení současných podmínek.     

Již je jasné, že vlastní realizací dojde k rozšíření nejsilnějšího zaměření Společnosti CPI 

Property Group, a tím bude splněna celá řada již teoreticky zmíněných dílčích cílů řízení 

portfolia projektů. Jelikož se jedná o velkou administrativní budovu, bude možné generovat 

zisk z více zdrojů, od různých případných klientů, jimž budou prostory pronajaty.  
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Tímto jsou zároveň plněny dlouhodobé strategické cíle firmy, v tomto případě rozšiřování 

majetku a investování do administrativních budov a vazba mezi těmito cíli se stává pevnější. 

To vše dopomáhá k udržení konkurenční pozice firmy.  

Samotné umístění budovy a její historický nádech řadí investici do rozhodně „správných“ 

projektů. Stavba je chráněna jako kulturní památka České republiky. Její kouzlo jí však kromě 

případného generování zisku mohlo přinášet potíže, např. při získávání stavebního povolení.  

3.3.1 Údaje z katastru nemovitostí 

Údaje z katastru nemovitostí ohledně pozemku se ověřují, pokud na něm má vyrůst nová 

stavba. Ačkoliv se zde jedná o objekt, který by měl být ve vlastnictví klienta, Společnosti CPI 

Property, aby bylo zabráněno pozdějším nepříjemnostem ohledně financí a majetku, ověřila 

jsem věrohodnost informací o objektu. K tomu by vždy mělo dojít na začátku celého procesu, 

ještě před zahájením samotných prací. Pro tyto účely je umožněno nahlížet do katastru 

nemovitostí. Jeho databáze umožní získat základní potřebné údaje, právě o majitelích, 

sousedních parcelách, věcných břemenech a mnoho dalších skutečností, týkajících se pozemku 

a jeho plánovaných budoucích úprav.   

Tabulka 3 – Údaje z katastru nemovitostí 

Základní informace o pozemku  

parcelní číslo 1244 

obec Praha 

katastrální území Holešovice 

výměra v m2 7996 

typ parcely parcela katastru nemovitostí 

druh pozemku  zastavěná plocha a nádvoří 

Součástí pozemku je stavba 

budova s č.p. Holešovice, č.p. 1477 

stavba stojí na pozemku parc.č. 1244 

stavební objekt č.p. 1477 

ulice Antonínská, Bubenská, Strossmayerovo náměstí 

Vlastnické právo 

Bubenská 1, a.s., Vladislavova 1390/17, Nové Město, 11000 Praha 1 

Způsob ochrany nemovitosti 

pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně  

památkově chráněné území 

nemovitá kulturní památka 

Další informace o pozemku  

Na pozemku se nenachází bonitované půdně ekologické jednotky 

Nejsou evidována žádná řízení, v rámci kterých byl zapsán cenový údaj k nemovitosti 
Zdroj: vlastní tvorba na základě údajů z Katastru nemovitostí [17], (2020) 

Na základě zjištěných informací je zřejmé, že problémů ohledně vlastnictví se není nutné 

obávat. Bubenská 1, a.s. patří pod CPI Property Group a vznikla za účelem minimalizace 

případných ztrát, kdyby v budoucnu projekt negeneroval představované zisky v důsledku 

náhlých ekonomických změn či se potýkal s nepředvídanými riziky. Aby k ničemu z toho 

nedošlo, je nutné investiční záměr vyhodnotit.        
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Obrázek 7 – Katastrální mapa, objekt „Bubenská 1“ 

 

Zdroj: [17] 

3.3.2 Stanovení cílů, vypracování zadání projektu 

Hlavním cílem, na který se musím zaměřit je, zdali se investice vyplatí, a to nejen po finanční 

stránce. Například analýza CBA, Cost-Benefit Analysis, nestanovuje jako nejdůležitější faktor 

efektivně realizovaného záměru jeho výnosy, ale jeho celkový přínos podložený výší investice. 

I přesto je jedním z kritérií tohoto projektu co nejdřívější návratnost investice, nejdéle do 10 let 

od realizace záměru.   

V tomto případě se jedná o investici do dlouhodobého hmotného majetku. V rámci projektu 

rozhoduji o zvolení jedné ze dvou dnes využívaných variant kancelářských prostorů. První 

varianta spočívá v tom, že z vnitřních dispozic budou udělány klasické kanceláře, v té druhé 

uvažuji s realizací coworkingového centra. Obě varianty mají svá specifika, výhody  

i nevýhody, co se týká výdajů, uspořádání vnitřních dispozic či spektra potenciálních klientů, 

kterým bude výsledný prostor nabídnut k pronájmu.  

Jelikož s touto investicí původně nebylo v úvahách firmy počítáno, klade si projekt za cíl, 

jako mnohé jiné, efektivně zrekonstruovat budovu s minimálními možnými náklady. V rámci 

hospodárnosti však musí být vytvořen moderní administrativní prostor vhodný pro každodenní 

pracovní využívání. Zároveň musí být splněny všechny zákonné náležitosti pro vytvoření 

pracovního komfortu zaměstnance v souvislosti s pobytem a prací v kancelářských prostorech. 

Ze zveřejněných finančních dat Společnosti vyplývá, že se nebojí jít do projektů, které 

přináší vysokou míru rizika. Naopak, podstoupení tohoto rizika při jejím aktuálním postavení 

se zdá býti nezbytným, aby neztratila konkurenceschopnou pozici na trhu a zároveň posílila 

finanční zdroje. Ačkoliv to v tomto případě nemusí mít tak velký význam, je nutné posoudit 

velikost rizika a případný dopad na finance.    
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Společnost samozřejmě tyto kroky učinila a proto je následný text vlastním posouzením 

v rámci zpracovávané bakalářské práce a poslouží jako určitý vzor pro posuzování obdobných 

zakázek. 

Vypracuji zjednodušenou variantu studie proveditelnosti, jejíž závěr musí říkat, za jakých 

podmínek bude investice realizována. Po provedení vyhodnocení analýzy trhu, jako součásti 

studie, musí být zřejmé, zdali projekt nalezne své upotřebení. To bude předpokládáno, pokud 

jsou i podobné projekty v okolí úspěšné. Kritérium úspěšnosti může být projekt od projektu 

různé, já budu předpokládat, že úspěšný podnik v oblasti kancelářských budov je ten, který má 

své prostory využívané ve většinové míře. Definované hledisko procentuálního využití 

administrativních budov v Praze budu poté aplikovat i na budovu Elektrických podniků.  

Pokud to bude možné na základě polohy, bude nutné porovnat každou z variant aspoň s jedním 

obdobným projektem.         

3.3.3 Požadavky na vybavení kancelářských prostor 

Požadavky na vybavení kancelářských prostor lze také vnímat jako nastavené parametry,  

ze kterých lze vycházet při realizaci tohoto projektu. Správně nastavené parametry prostoru 

zlepšují všeobecný komfort budovy z hlediska technických parametrů i sociálního zázemí,  

ale jako druhotný cíl lze vnímat i lepší výkonnost pracovníků z toho plynoucí.  

Čemu by mělo být zabráněno je „syndrom nemocných budov“. Tento termín je používán 

s objekty, jež působí negativně na lidské zdraví. Bývají špatně navrženy či postaveny a jejich 

návštěvníkům nebo obyvatelům přinášejí zdravotní potíže různého charakteru. Proto je 

nezbytné dbát na dostatek denního světla, dostatečný komfort spojený s pobytem v místnosti, 

ať už se jedná o tepelnou pohodu, příjemně působící výmalbu na stěnách, dobré odhlučnění 

nebo dostatečný osobní prostor potřebný k vykonávání pracovní činnosti. 

Kromě pocitových a všeobecně zažitých představ, jak by měl kancelářský prostor vypadat, 

existují na jeho výstavbu určité požadavky vyplývající z norem. Jako příklad uvedu  

ČSN 73 5305 – Administrativní budovy a prostory.  [18] 

V té jsou stanoveny následující podmínky:  

Tabulka 4 – Optimální pracovní plochy na 1 pracovníka 

Druh pracovny 

Počet 

pracovišť  

v pracovně 

Optimální plocha na  

1 pracovníka v m2 

samostatné 1 13 

sdružené 2 10 

společné 3–8 6 

sálové 8 a více 5–6  
Zdroj: vlastní tvorba na základě údajů z ČSN 73 5305  (2020) 

S velkým počtem osob přítomných v jednom objektu je nutné také řešení únikových cest,  

ať už se jedná o schodiště či výtah, který souvisí také se zajištěním bezbariérovosti. Dalším 
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prvkem nutným k řešení, nejen kvůli požárním předpisům nebo kvůli tomu, aby nevznikal 

průvan vinou instalací vzduchotechnických zařízení, je dostatečná světlá výška místnosti.   

Faktorem nesouvisejícím tolik s vybavením kancelářských prostor jako spíše s jejich 

umístěním, je dostatečný počet parkovacích stání nejen pro zaměstnance, ale i pro případné 

návštěvníky. Alternativou je dostupnost hromadné dopravy. To vše vychází z polohy budovy, 

která by měla být spíše v centru města, kam má většina lidí dobré spojení.  

Všechny výše jmenované atributy buď již budova bývalých Elektrických podniků splňuje, 

nebo není problém, například u rozmístění příček, s nimi při rekonstrukci objektu počítat.  

Není nutné kvůli žádné z podmínek činit závažné zásahy do statiky konstrukce.   

3.3.4 Kancelářský prostor 

Ačkoliv první zmínky o kancelářích bývají datovány do starověkého Říma, kdy tak byla 

označována místa, kde byla prováděna samotná práce, a toto označení se neslo napříč dějinami, 

první kancelářské domy byly stavěny až od 18. století.  

V dnešní době jsou standardní kanceláře klasickým zástupcem pracovního prostředí. Vnitřní 

prostor objektu bývá členěn do buněk po určitém počtu pracovních jednotek. Jednotlivé buňky 

jsou od sebe odděleny stavební konstrukcí a jejich vnitřní prostor může být otevřený, často lze 

vidět jen přepážky do úrovně výšky monitoru, aby byl vytvořen aspoň zdánlivý efekt soukromí. 

Prostory bývají pronajaty jednou firmou, které slouží jako pracovní základna.  

3.3.5 Coworkingový prostor  

Coworkingová centra jsou v dnešní době stále populárnější formou pracovního prostoru. 

Také mohou být realizována formou kancelářských buněk, jejich častější variantou je však 

open-space. Tedy otevřený prostor, kam se může vměstnat co největší počet pracovních míst. 

Celý prostor může být pronajat jako celek nebo po částech. Zaměstnanci jednotlivých firem  

se pak potkávají v jednom prostoru, sdílí zázemí. Zároveň prostor nemusí sloužit jen 

zaměstnancům jedné firmy, ale také lidem, kteří shánějí pracovní prostor. Za určitých, předem 

stanovených podmínek ho zde mohou získat.  

V tomto případě nenastávají požadavky na nákladné úpravy dispozic. Občasná přítomnost 

oddělených místností nevyžaduje budování a instalace složitých konstrukcí v takové míře,  

jako je tomu u kancelářských prostor. 

Do roku 2018 bylo nabízeno spíše množství kancelářských prostor jako buněk nebo open-

space místností. V tomto roce přinesl celosvětový rozmach coworkingu tento trend i na pražský 

trh. Tím, že je tato forma řešení kancelářských objektů nová, může být její realizace riziková. 

 

3.4 Prostředí investičního projektu 

Jako první krok osnovy studie proveditelnosti je uvedena marketingová strategie a analýza 

trhu. Marketingová strategie v tomto případě vychází z již zmíněného portfolia firmy, jež se 
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zaměřuje na administrativní budovy a jiné nemovitosti, převážně v Praze a na generování 

příjmů z jejich pronájmu.   

Analýzou trhu, zabývající se kromě komplexního popisu lokality včetně porovnání s již 

realizovanými projekty, se zabývám níže. Vycházím částečně z, v posledních letech, 

již realizovaných studií a vlastního průzkumu webových stránek nabízejících v České republice 

administrativní prostory k pronájmu.  

 3.4.1 Popis lokality  

Obrázek 8 – Umístění budovy  

 

Zdroj: [19] 

Budova bývalých Elektrických podniků byla postavena na dopravně strategicky významném 

místě v Praze. Již tehdy to ale přinášelo své nevýhody. Například hluk a prach z nedalekého 

nádraží Praha-Bubny znemožňoval otevíratelnost oken – když byly otevřené, nedalo se kvůli 

nadměrnému hluku pracovat. Toto nádraží, jež je stále funkční, umožňuje využití  

i pro meziměstskou dopravu a to znamená lepší obslužnost probírané lokality.   

Samotná dostupnost dopravy v blízkosti objektu je však vždy výhodná. Již před započetím 

stavby vedla přes nedaleký Hlávkův most elektrická tramvaj, existovala zastávka Vltavská jako 

součást trati vedoucí na Letnou, skoro v takové podobě, jak je známá dnes.  

Odkupováním koněspřežných tratí a budováním nových, elektrifikovaných tras získaly 

Elektrické podniky na velikosti a mohly si dovolit vybudovat nové zázemí v podobě 

popisovaného objektu.  

Nedaleká zastávka Strossmayerova náměstí patří k jednomu z nejdůležitějších dopravních 

uzlů v Praze, nejen co se tramvajové dopravy týká. Je přestupní stanicí a vozy celkem osmi 

linek jsou vypravovány do všech směrů, s dobrou návazností na ostatní spoje městské hromadné 

dopravy. Kromě tramvají je v místě zastávka autobusů. Jelikož se v místě střetávají dráhy 

mnoha dopravních prostředků, dělá to z lokality jedno z dobrých strategických míst. 
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V návaznosti na tento fakt se není nutné obávat, že by se budoucí potenciální klienti, 

zaměstnanci nedostali na své pracoviště.         

Kromě hromadných dopravních prostředků lze využít možnost dopravy vlastní. Bubenská 

ulice spolu s Nábřežím Kapitána Jaroše a ulicí Argentinskou patří k dopravním tepnám Prahy 

a v jejich okolí je množství parkovacích míst, byť se zónami a jsou tudíž vhodné spíše  

pro krátkodobé parkování.       

Mezi jeden z dalších benefitů patří přítomnost mnoha podniků věnujícím se různým 

odvětvím gastronomie. Praha 7 se v posledních letech stává, nejen díky své poloze  

a dostupnosti, vyhledávaných místem gastro turistů. V klidných ulicích oblasti nedaleko centra 

města se nacházelo, dle informací internetových serverů ze dne 17.04.2020, více než 200 

restauračních zařízení, bister a jiných stravovacích podniků. Aktuálně může být situace jiná. 

Tyto podniky mohou sloužit nejen jako místo, kam si zaměstnanci mohou zajít na jídlo, ale 

zároveň také jako místo pro schůzky s klienty pro zajištění neutrálního prostředí mimo kancelář.  

Jak lze na úvodním obrázku podkapitoly spatřit, budova stojí na hraně oblasti s velkým 

podílem obytných bloků s vnitrobloky, v převážně bytové zástavbě. Tato typická zástavba 

zapříčinila, že nejen historické centrum Prahy, ale i přilehlé čtvrti byly zahrnuty do Ochranného 

pásma městské památkové rezervace, část z nich spadá také do nárazníkové zóny statku 

světového dědictví „Historické centrum Prahy“. V této oblasti plošné památkové ochrany se 

nacházejí i jiné chráněné objekty, celkem jich evidence čítá 97. Dle mého názoru, 

nejzajímavější z nich jsou zaznamenány v následující tabulce.       

Tabulka 5 – Ukázka objektu spadající pod památkovou ochranu v Praze 7 

Foto Objekt Poloha Poznámky 

Obrázek 9 

Činžovní dům 
Kamenická  

č.p. 673/5 

Činžovních domů 

je pod památkovou 

ochranou v této 

oblasti celá řada. 

Vybrala jsem jeden 

jako reprezentativní 

příklad. 

Obrázek 10 

Kostel sv. 

Gotharda s 

ohradní zdí a 

kaplí sv. Jana 

Nepomuckého 

Krupkovo náměstí 
Památka kostela, 

včetně objektu fary. 
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Obrázek 11 

Městský dům 
Krupkovo náměstí 

č.p. 17/3 

Městských domů je 

pod památkovou 

ochranou v této 

oblasti celá řada. 

Opět jsem vybrala 

jeden jako 

reprezentativní 

příklad. 

Obrázek 12 

Veletržní palác 

Dukelských 

hrdinů     

č.p. 530/45 

- 

Obrázek 13 

Hlávkův most 

Most přes Vltavu, 

spojuje oblast 

Holešovic a 

Karlína  

- 

Zdroj: vlastní tvorba na základě informací získaných z [20], (2020) 

Zdroje obrázků: Vlastní fotografie ze dne 09.05.2020 (2020) 

3.4.2 Kancelářský trh v České republice 

Ačkoliv se v posledních pár letech postupně přesouvají sídla firem i například do Brna  

i jiných měst v republice kvůli vidině nižších nákladů, trh s kancelářskými prostory v Praze je 

poháněn velmi silnou poptávkou. Na základě provedených průzkumů trhu, například  

od neziskového občanského sdružení Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, byly zjištěny 

následující skutečnosti.  

V roce 2018 klesla míra neobsazenosti kancelářských prostor na 5,1 %. To bylo prozatímní 

historické minimum. Celková nabídka kancelářských prostor v Praze přitom na konci roku 

2018 dosáhla 3 475 100 m2. Na začátku roku 2019 se ve výstavbě nacházelo celkem 348 800 

m2 kanceláří, zhruba 80 % z těchto kanceláří se nacházelo v nových projektech a zbylých 20 % 

byly rekonstrukce. [21] 
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Podíl nově vystavených budov byl vyšší než těch rekonstruovaných, to však v tomto případě 

může přinést jen benefit ve formě kouzla historické budovy. Naopak je lepší, že takových 

objektů nebylo tolik a zájemci o tento druh prostorů budou limitováni omezenou nabídkou  

na trhu.   

Jeden z dalších průzkumů zpracovala firma Cushman & Wakefield, zabývající se oborem 

komerčních nemovitostí. S výsledky za rok 2018 se shoduje, navíc ale zveřejnila data z let 

předchozích, i za rok 2019, vše v přehledném grafu. Tím lze vytvořit představu o dalším vývoji 

trhu. 

Obrázek 14 – Přehled neobsazenosti a požadovaného nájmu kancelářských prostor v Praze 

 

Zdroj: [22] 

Na svislé ose grafu vlevo je výše požadovaného nájemného v eurech za metr čtvereční, svislá 

osa vpravo představuje procentuální míru neobsazenosti kanceláří. Modré sloupce pak 

reprezentují situaci vývoje trhu. Ačkoliv se cena rok od roku zvedá, míra neobsazenosti má 

klesající tendenci. V posledním čtvrtletí roku 2019 obsazenost kanceláří začala klesat, ale rozdíl 

není tak markantní. Průměrná hodnota za rok se drží okolo 5 %. Tento zvrat mohl být způsoben 

mnoha faktory, o kterých by se dalo spekulovat. Již ve třetím čtvrtletí roku 2019 začala česká 

ekonomika zpomalovat svůj růst, to mohlo vést ke krachu některých společností a jejich 

prostory byly opět nabídnuty na trh jako volné. Na konci roku však ekonomika zase rostla, tím 

pádem celý proces nemusel mít tak markantní efekt. Dále se zahraniční společnosti mohly 

zbavovat prostor, které měly pronajaté v České republice a snižovat tímto způsobem celkové 

náklady jako přípravu na efekt vyvolaný počátkem onemocnění Covid-19, tento trend, dle mého 

názoru, v rámci vlivu tohoto faktoru, bude pokračovat i nadále.     

Statistika trhu s kancelářskými objekty za rok 2019 na Praze 7 je následující – z celkového 

počtu 232 285 m2 nabídnutých k pronájmu či prodeji bylo 10,32 % z nich neobsazených. 

Průměrná cena nájmu za jeden metr čtvereční byla 15 eur. [22] 

Poměrně vysoké číslo neobsazenosti (10,32 %) bylo druhé nejvyšší za minulé období  

při porovnání prvních deseti pražských částí.  To by mohlo mít na úspěšnost budoucí investice 

do rekonstrukce budovy Elektrických podniků velký vliv. Vzhledem k tomu, že konkurence  
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na poli nabídky prostorů je větší než v jiných oblastech, musím dobře zvážit, jak budou prostory 

vypadat i vzhledem k jejich dalšímu využívání.  

Na základě vlastního průzkumu realitních serverů a stránek developerů je na Praze 

v současné době k pronájmu více než 340 kancelářských objektů podobného typu, z toho se  

na Praze 7 nachází 29 objektů. Coworkingová centra se nedají úplně počítat na přesná čísla 

objektů, jelikož některé jejich prostory se nalézají i v již započítaných objektech kancelářských 

budov. Celková plocha flexibilních kanceláří v Praze dosáhla na konci roku 2019 úrovně 75 

000 m2, což představuje meziroční nárůst o 56 %. [23] 

 

3.5 Analýza užšího okolí záměru 

Pro vyhodnocení efektivnosti budoucí investice je důležité znát, jak si vedou podobné 

projekty v okolí. Jako hlavní kritérium pro jejich vyhledávání jsem zvolila daný typ 

kancelářských prostor. Na základě dvou příkladů kancelářských prostor a dvou příkladů 

coworkingových center vyhodnocuji aktuální situaci trhu. Mezi další faktory v rámci průzkumu 

trhu jsem zařadila velikost ploch, jejich lokalitu, ideálně tedy polohou v blízkosti nebo přímo 

na Praze 7, a typ objektu.   

Tím, že se převážně jedná o budovy z jedné oblasti, spadá jich většina do jedné památkově 

chráněné zóny, jak bylo popsáno výše. Tento porovnávací parametr mají tedy shodný. Dále  

se všech objektů týká stejně dobrá dopravní dostupnost a občanská vybavenost. Jediné, v čem 

se mohou obecně lišit, je docházková vzdálenost na spoje městské hromadné dopravy a celkový 

charakter objektu. 

3.5.1 Kancelářské prostory 

Jako prvního zástupce kancelářských prostor na Praze 7 jsem pro porovnání vybrala 

administrativní budovu Paramount Building, sídlící na adrese Na Maninách 7. Jedná se  

o šestipatrovou budovu, jež má, na rozdíl od budovy Elektrických podniků, k dispozici ještě 

dvě podzemní podlaží garáží. Její kapacita je momentálně zaplněna jen z poloviny – všechna 

sudá patra jsou nabízena k pronájmu. Cena za pronájem jednoho metru čtverečního je stanovena 

na 11 eur na měsíc. V částce ale není zahrnuta spotřeba energií, proto může být ve výsledku 

vyšší. I tak se ale jedná o pronájem za cenu podprůměrnou v dané lokalitě.  [24] 

Administrativní budova není nově postavená za účelem pronájmu kanceláří. Aby mohla 

sloužit těmto účelům, byla rekonstruována. Vnitřní prostory nabízí jak klasické uspořádání 

kanceláří ve formě buněk, tak volné prostory k pozdějšímu uzpůsobení novým nájemcem.  

Na základě zveřejněných půdorysů je zřejmé, že patra jsou členěna příčkami do menších 

místností, do kterých může být instalováno více pracovních míst. Jedná se tedy o kombinaci 

samostatných pracovních míst a otevřených společných prostor, která se v tomto případě zdá 

býti vyhledávanou ze strany poptávky.   
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Obrázek 15 – Objekt Paramount Building 

 

 Zdroj: Vlastní fotografie ze dne 09.05.2020 (2020) 

Jedním z dalších zástupců administrativních budov v dané lokalitě je objekt  

U Uranie. Opět se jedná o výškově srovnatelnou budovu, má sedm pater, navíc však dvě patra 

podzemních garáží. Měsíční nájemné za jeden metr čtvereční je udáváno do 10 eur, parkovací 

stání se, stejně jako u předchozího objektu, platí zvlášť. [25] 

Na základě dvou zveřejněných půdorysů podlaží je zřejmé, že v budově převažuje typ buněk 

o menších i větších rozměrech. Opět tedy nemusí v jedné místnosti sedět pouze jeden 

pracovník.  

To, že je v nabídce pronájmů již pouze jedno patro je důkazem oblíbenosti takových typů 

prostor. Rozloha patra se zázemím za zmiňovanou cenu může být považována za ideální jako 

sídlo menší firmy.    

Obrázek 16 – Objekt U Uranie 

 

Zdroj: Vlastní fotografie ze dne 09.05.2020 (2020) 
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3.5.2 Coworkingová centra  

Pro srovnání ploch coworkingových center jsem jako prvního zástupce vybrala vilu  

na pražských Vinohradech, konkrétně na adrese Koperníkova 10. Není to tedy objekt,  

který bych porovnávala s budovou Elektrických podniků na základě lokality či velikosti, ale 

spíše na základě kouzla jejich historické hodnoty. Dvoupatrová vila o podlahové ploše 1075 m2 

nabízí mimo rozmístěných kancelářských stolů také zasedací místnost s krbem, zahradu o ploše 

1500 m2 nebo vybavení v podobě baru se servisem šéfkuchaře, který je schopen denně 

servírovat obědové menu. V nabídce jsou k dispozici pronájmy jednotlivých částí objektu. 

Jedná o vnitřní prostory pro 8–80 osob nebo o celou zahradu za různou sazbu v průběhu dne.   

Ta se pohybuje od hodinových pronájmů menších místností od 200 Kč do 1 000 Kč, u větších 

místností a celých prostor může výše sazby dosahovat i přes 10 000 Kč. [26] 

 

 Obrázek 17 – Objekt K10, vila na Vinohradech 

 

Zdroj: Vlastní fotografie ze dne 09.05.2020 (2020) 

 

Dalším prostorem fungujícím na bázi coworkingu je Paper Hub v pražských Holešovicích, 

tedy oblasti Prahy 7, konkrétně na adrese Dělnická 43. Ve zrekonstruovaném objektu vzniklo 

moderní prostředí pro setkávání lidí. Jde o místo, které podporuje malé podnikatele a zaštiťuje 

vznik nových startupů. Vstup je podmíněn placením v kryptoměně, k jejímu získání jsou ale 

instalovány prostředky v samotném objektu. Koncept byl několikrát oceněn, v roce 2016 získal 

cenu za nejlepší coworking v Evropě. Za neomezený přístup k vlastnímu stolu je stanovena 

cena 5 700 Kč za měsíc. [27] 
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Obrázek 18 – Objekt Paper Hubu 

 

Zdroj: Vlastní fotografie ze dne 09.05.2020 (2020) 

Co se coworkingových center týká, jsou označovány za v poslední době čím dál tím 

oblíbenější formu pracovišť. Jsou známé pro setkávání se lidí z různých profesí a vzájemnou 

výměnou informací. Jejich popularita roste se zakládáním nových, pro 21. století významných, 

profesí vázaných na relace internetu. Ať už je vybavení a podmínky pro vstup či účast na, 

v centrech, pořádaných akcích jakékoliv, je po těchto prostorách velká poptávka. Jedná se  

o relativně nové prostředí, které zpestřuje každodenní rutinní návyky při běžných pracovních 

činnostech, a proto má takový úspěch – webové stránky těchto míst oznamují často rozšiřování 

prostor vlastníků center do nových míst, většina těch současných má své pravidelné 

návštěvníky.      

Z analýzy okolí vyplynulo, že kancelářský trh v České republice není přesycen. Ačkoliv je 

v Praze, konkrétně i v okolí budovy Elektrických podniků, nabídka administrativních prostor 

široká a pestrá, míra jejich obsazenosti je vysoká – poptávka stále není zcela uspokojena.  

Lokalita je dobře přístupná všemi dostupnými dopravními prostředky, pro případné trávení 

času mimo kancelářský prostor je nabídka různých podniků v okolí také dostačující. Kromě 

samotného vyžití je lokalita významnou z hlediska architektury. Velké množství objektů, celá 

oblast, je pod určitým stupněm památkové ochrany. To může přinést benefity z hlediska 

vlastnění budoucích prostor v zajímavém prostředí, ale i negativa spojená s rekonstrukcí 

objektu. Musí být zachován ráz budovy a do větší míry nesmí být narušena její konstrukce. 

Politické, legislativní či technologické faktory nemají na danou realizaci investičního 

záměru takový vliv. Je však nutné dodržet všechny podmínky spojené s určitými 

technologickými postupy při rekonstrukcích objektů, řádné zasmluvnění prováděných prací, 

dodržení všech opatření vyplývajících z konkrétních vyhlášek a nařízení týkajících se postupu 

stavebních prací v lokalitě.  

V oblasti se již nachází množství kancelářských objektů i coworkingových center, ačkoliv 

tento trend zatím nevychází z realizovaných průzkumů, nižší nájemní cena za nabízené plochy 

by mohla být do budoucna velkým lákadlem pro případné klienty.  
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Samotný trh pravděpodobně bude ovlivněn ekonomickou krizí, která se nejspíš dostaví jako 

důsledek probíhajícího onemocnění Covid-19. Z těchto důvodů bych proto volila, na základě 

informací z analýzy okolí, investici do coworkingových prostor, které umožňují realizaci 

velkému průřezu lidí z různých odvětví pracující společnosti, spíše než konkrétně zaměřenému 

typu kancelářských buněk připravených pro určitou jednu firmu.    

 

3.6 Optimalizace návrhů 

Náklady na rekonstrukci objektu se, v tomto případě, skládají z mnoha různých položek. 

Největší sumu bude tvořit samotná oprava konstrukce spojená s případnou sanací základů, 

kontrolou nosné kostry budovy, zhotovením nových hrubých podlah, elektroinstalací, omítek... 

Dalšími částmi nákladů budou například oprava vnějšího pláště objektu a vybavení technické 

povahy, například nová vzduchotechnika. S tím je spojena revize či oprava rozvodů potrubí.  

Jelikož ale s výše vyjmenovanými prvky rekonstrukce, jejími nosnými položkami, bude 

muset být počítáno vždy a případné finance navíc spojené s nimi budou muset být vynaloženy, 

jedinou možnou úsporou je optimalizace návrhů vnitřních prostor. Navíc Společnost CPI již 

nosné položky nákladů rekonstrukce objektu musela mít v počáteční fázi definované a jejich 

suma tedy byla stanovená. Proto se dále zabývám jen vnitřními prostory. To, jak budou vypadat 

a jak moc v nich budou či nebudou potřebné případné další stavební zásahy, může mít zásadní 

vliv na náklady celé stavby.        

Abych mohla vypočítat aspoň přibližný finanční rozsah vybavení celkové plochy 

kancelářských prostor, zvolila jsem půdorys 3. podlaží, kde, na základě přihlédnutí 

k původnímu historickému rázu a nově stanovených výměr z norem definujících požadavky  

na administrativní budovy, se pokusím o realizaci několika variant uspořádání. Na základě 

nákladů spojených s realizací metru čtverečního v tomto patře objektu poté mohu vypočíst 

náklady, jejichž suma bude potřeba vynaložit k vybavení celkové plochy kancelářských prostor.  

Obrázek 19 – Půdorys 3. patra budovy Elektrických podniků  

 

Zdroj: Obr. 6, [28]  
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K simulaci zařízení vnitřních prostor jsem zvolila program ArchiCAD 22, v němž jsem, díky 

výukové licenci, vymodelovala zjednodušený půdorys vybraného podlaží. V tom jsem následně 

doplnila vnitřní konstrukce v různých materiálových variantách. Na jeho základě je možné  

si lépe představit uspořádání a celkovou výměru ploch.  S využitím směrných cen jsem se pak 

pokusila určit sumu nákladů na jednotlivé varianty. 

Obrázek 20 – Model 3. podlaží budovy 

Zdroj: Vlastní tvorba (2020) 

Jak je možné vidět, povrch desky mezi podlažími je v tmavé barvě – jak pro vybavení 

kancelářských buněk, tak pro coworkingové centrum uvažuji s pokrytím podlahy kobercem. 

„Díry“ v desce jsou v místě schodiště, výtahových šachet a v prostoru atria. U obvodových stěn, 

sloupů, jader se zázemím a hrubých podlah jsem uvažovala s kompletní úpravou povrchů a 

prostor, proto se dále v rozpočtu nezabývám cenami na jejich úpravu.  

Zvoleným uspořádáním kancelářského prostoru vznikne na každé straně dlouhé chodby 

zasedací místnost o ploše zhruba 75 m2. Kanceláře v rozích kolem atria budou o velikosti  

50 m2 a jednotlivé buňky, celkem jich je 35, pak budou mít plochu 25 m2 až 30 m2. To znamená, 

že do každé buňky se na základě jejich rozměrů vejdou dva zaměstnanci, v případě obou variant 

materiálového zařízení prostor. Cena kancelářských počítačových stolů se aktuálně pohybuje 

kolem částky 6 000 Kč, další vybavení kanceláře může vyjít na zhruba 15 000 Kč.  

Při uvažovaných cenách by vyšlo zařízení 3. podlaží na zhruba 985 000 Kč. 

Pro první variantu je uvažováno oddělení kancelářských buněk příčkami z pálených 

děrovaných příčkovek tloušťky 115 mm s vápenocementovou omítkou o tloušťce 10 mm  

a stěrkou v celkové tloušťce 135 mm. Tato skladba by měla zajistit dostatečnou zvukovou 

neprůzvučnost. Základní položky stavebního řešení jsem se snažila vyčíslit v Příloze č.1 a vyšlo 

mi 6 781 546 Kč.  

Při této variantě a uvažovaných cenách bylo zařízení 3. podlaží vyčísleno na cca  

7 766 546 Kč. Když uvážíme, že jeho celková plocha je 2 376 m2,  náklady na vybavení 1 m2 

jsou tedy 3 269 Kč.  
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Obrázek 21 – Varianta s vyzdívanými příčkami 

Zdroj: Vlastní tvorba (2020) 

V druhé variantě je uvažováno prostor oddělit mezi jednotlivými buňkami 

sádrokartonovými profily tloušťky 75 mm s 12,5 mm tlustými akustickými deskami a minerální 

izolací tloušťky 50 mm. Od hlavní chodby je pak prostor jednotlivých kanceláří oddělen 

skleněnými příčkami. Celkovou plocha sádrokartonových příček jsem stanovila na zhruba  

690 m2 a skleněných příček na 615,5 m2. Část nákladů za toto stavební řešení, dle Přílohy č.2, 

je 10 858 349 Kč. 

Při této variantě a uvažovaných cenách bylo zařízení 3. podlaží vyčísleno  

na cca 11 843 349 Kč. Když opět uvážíme jeho celkovou plochu,  náklady na vybavení 1 m2  

by byly 4 985 Kč.  

Obrázek 22 – Varianta se skleněnými a sádrokartonovými příčkami 

Zdroj: Vlastní tvorba (2020) 

Ve variantě posuzující realizaci coworkingového centra je od celého prostoru patra oddělen 

jen prostor zázemí. Nejsou tedy nutné žádné další nákladné stavební zásahy. V ploše podlaží 

budou rozmístěny pracovní stoly a židle, případně bude prostor vybaven relaxačním zázemím 
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s pohodlným sezením. Na celou plochu by byl náklad zhruba 3 miliony korun – za podlahovou 

krytinu a nábytek. 

Tabulka 6 – Vyčíslení nákladů na jednotlivé varianty zařízení 3. podlaží 

varianta 

náklady na 

práce celkem 

[Kč] 

pořízení 

nábytku 

[Kč] 

suma nákladů 

za patro [Kč] 

plocha 

patra [m2] 

náklad za 

m2 [Kč] 

vyzdívané příčky      6 781 546  

  985 000  

7 766 546 

   2 376 

      3 269     

SDK a skleněné 

příčky    10 858 349  11 843 349       4 985     

coworking      2 000 000  2 985 000       1 256     
Zdroj: Vlastní výpočet (2020) 

Ačkoliv jsem se pokusila o vytvoření vícera návrhů původního formátu kancelářských 

prostor, tato varianta se stále nejeví jako ideální pro realizaci. Ani kdyby byla uvažována verze 

se zděnými příčkami, namísto často používaných sádrokartonových a moderních skleněných, 

tedy jakási optimalizace dražšího návrhu, investor by musel vynaložit mnohem více peněz,  

než v případě realizace coworkingového centra, jehož varianta vychází jasně nejlevněji.      

 

3.7 Finanční analýza, výpočet doby návratnosti 

Jelikož náklady na pořízení samotného objektu nejsou známy, lze jejich hodnotu, jakožto  

i hodnotu celkové sumy investic na rekonstrukci určit odborným odhadem. Již jsem zmínila,  

že v rámci rekonstrukce objektu je kromě vybavení vnitřních prostor budovy, jehož cenu jsem 

stanovila na základě odhadu ploch a využití směrných cen za použité materiály, uvažována  

i celková oprava budovy. Ta, vzhledem k materiálům použitým při výstavbě a na svou dobu 

ojedinělým prvkům – luxferové střechy, moderní technologické vybavení např. v podobě 

klimatizace charakteristické pro období výstavby projektu, bude pravděpodobně velmi 

nákladná. Pro její stanovení by bylo vhodné využití osnovy propočtu.  

Pro vyhodnocení investičního záměru je nutné znát určité finanční ukazatele. Já jsem vybrala 

výpočet návratnosti investice do této nemovitosti. Ten je založen na výpočtu hrubého a čistého 

ročního příjmu, dle vzorců 1 a 2, pocházejícího z provozní fáze projektu. Ta však ještě 

nenastala, proto jsou použité hodnoty založeny jen na odborném odhadu těchto finančních 

příjmů a výdajů. Při porovnání příjmů plynoucích z pronájmu budovy s investovanou částkou 

mohu zjistit, jestli se realizace projektu vyplatí.  

Vzhledem k uvedeným skutečnostem uvažuji pro účely výpočtu investici v hodnotě  

1 miliardy Kč. Tuto sumu jsem odvodila od původní ceny, za kterou společnost Orco objekt 

koupila - 685 milionů Kč, k níž jsem přičetla odhadovaný náklad na rekonstrukci. Signály 

získané od zhotovitele jsou, že se řeší řada změnových listů a náklady na investici tak převyšují 

ty původně předpokládané. Původní náklad se však pohyboval kolem miliardové hranice. 

Aktuálnímu majiteli, společnosti CPI, nevznikl žádný pořizovací náklad spojený s tímto 

objektem, pro účely výpočtu však uvažuji pořizovací cenu zaplacenou společností Orco.  [29], 

[30] 
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Hrubý roční výnos v % = 
čistý měsíční nájem×12

pořizovací cena
 ×100               (1) 

 

Čistý roční výnos v % = 
měsíční nájem×12 - celkové náklady 

pořizovací cena
 ×100         (2) 

 

Budova ještě k pronájmu není. Pro účely vyhodnocení investice jsem výši příjmů 

z měsíčního nájemného určila na základě analýzy užšího okolí záměru, ve které byla zjištěna 

cena za metry čtvereční v podobných kancelářských projektech, a to na 10,5 eur, v aktuálním 

kurzu tedy na 284,45 Kč za m2. Po rekonstrukci se v objektu předpokládá 19 370 m2 celkové 

plochy kanceláří. [31] To by znamenalo, že suma měsíčního nájmu je 5 509 797 Kč. 

Pro variantu coworkingového centra nelze stanovit příjmy na základě ceny za m2, jelikož se 

vše odvíjí od pracovního místa. Pro tyto případy předpokládám, že na celkovou plochu 

kancelářských prostor se, s přihlédnutím k normám, které určují plochu 6 m2 na pracovníka  

a k ploše odpočinkových zón, vejde zhruba 2 500 pracovních míst. Při ceně pronájmu tohoto 

místa počítané ve výši 5 700 Kč na měsíc by suma měsíčního nájemného činila 14 250 000 Kč. 

Pro kancelářské prostory: 

Hrubý roční výnos v % = 
5 509 797 ×12
685 000 000

 ×100      (1.1) 

Hrubý roční výnos =  9,65 % 

 

Pro variantu coworkingového centra: 

Hrubý roční výnos v % = 
14 250 000×12

685 000 000
 ×100      (1.2) 

Hrubý roční výnos = 24,96 % 

 

Celkové náklady investice zahrnují v tomto případě náklady na marketing spojený 

s propagací projektu, daň z nemovitosti, pojištění a nezbytné opravy. Je to tedy jen nosná část 

celkových nákladů spojených s investicí do nemovitosti. Povinnost placení nákladů na energie, 

vodné a stočné, zaměstnance, podružné vybavení je přenesena budoucího nájemníka.  

Náklady na marketing předpokládán ve výši 1,5 milionu korun ročně. Tato suma zahrnuje 

vytvoření a správu vlastních webových stránek nebo umístění reklamy jako inzerci  

na internetových stránkách. 

Daň z nemovitých věcí upravuje zákon č. 338/1992 Sb., na jeho základě – při uvažované 

výměře podlahových ploch 30 000 m2, šesti podlažích, pražské lokalitě a dalších informací pro 

stanovení příslušných sazeb, jsem určila její hodnotu, při zaokrouhlení, na 2 228 000 Kč za rok.  

[32] 

Jedná se o objekt o velkém rozměru se specifickou konstrukcí i účelem budoucího zaměření, 

proto není možné ho pojistit u běžné pojišťovny. K takovýmto účelům jsou pojišťovny 
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specializující se na daný typ transakcí, proto se mi nepodařilo dohledat možnou výši nákladů 

na pojištění. Odhaduji je na 5 milionů Kč na rok, tzn. 416 668 Kč měsíčně.   

Na nezbytné opravy, které je v průběhu roku třeba udělat, drobnou údržbu, dále třeba  

na čistění kobercové plochy jsem určila částku 1 milion korun ročně.  

Pro kancelářské prostory: 

Čistý roční výnos v %  = 
5 509 797×12 - 1 500 000 - 2 228 000 - 5 000 000 - 1 000 000

685 000 000
 ×100  (2.1) 

Čistý roční výnos = 8,23 % 

 

Pro variantu coworkingového centra: 

Čistý roční výnos v % = 
14 250 000×12 - 1 500 000 - 2 228 000 - 5 000 000 - 1 000 000 

685 000 000
 ×100  (2.2) 

Čistý roční výnos = 23,54 % 

 

Pro finální určení návratnosti investice jsem využila následující vzorec, nicméně již 

z předchozích výsledků je zřejmé, že realizace vnitřních prostorů ve variantě coworkingového 

centra je výnosnější. A to i v případě, že by výše nákladů byla odlišná, než kterou jsem 

předpokládala.  

Návratnost investice v rocích = 
pořizovací cena 

čistý roční výnos
            (3) 

 

Pro kancelářské prostory: 

Návratnost investice v rocích = 
685 000 000

5 509 797×12 - 1 500 000 - 2 228 000 - 5 000 000 - 1 000 000
 (3.1) 

Návratnost investice = 12,2 let   

 

Pro variantu coworkingového centra: 

Návratnost investice v rocích = 
685 000 000

14 250 000×12 - 1 500 000 - 2 228 000 - 5 000 000 - 1 000 000
 (3.2) 

Návratnost investice = 4,3 let   

 

Předchozí výpočty jsem založila na statické metodě, která nezohledňuje faktor času. 

V průběhu roku, který je stanoven jako měřítko pro výnos, se výše nájemného i suma nákladů 

může, a pravděpodobně bude, měnit.  Proto je výpočet doby návratnosti investice brán jen jako 

model postupu celého procesu.    

Z vypočtených údajů je zřejmé, že za daných podmínek se více vyplatí realizovat variantu 

coworkingového centra. U té je nejen kratší doba návratnosti vložené investice – o 11,5 roku, 
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ale také její čistý roční výnos je vyšší – o více než 15 %,  než u varianty klasických 

kancelářských prostor.  

Pokud by v procesu výpočtu byl zohledněn faktor času, výsledky by nemusely vypadat tak 

optimisticky, ale jejich vypovídací schopnost by byla větší. Při zahrnutí dalších vlivů, například 

inflace se výsledky stávají validnějšími. Proto jsem pro porovnání dále zpracovala i tento 

výpočet. Jako diskontní sazbu jsem použila průměrnou roční míru inflace za rok 2019 - 2,8 % 

a to proto, aby při stanovení čisté současné hodnoty bylo dosaženo výnosnosti aspoň v této výši. 

Tabulky s průběhem cash flow jsou součástí Přílohy č. 3.  [33] 

Pro kancelářské prostory:  

Tabulka 7 – Výpočet CF a doby návratnosti pro kancelářské prostory 

Výše investice [Kč]         1 000 000 000  

Diskontní sazba 2,8 % 

NPV [Kč] -            97 151 230  

IRR 1,7 % 

PI -0,09715123 
Zdroj: Vlastní výpočet s využitím MS Excel (2020) 

Čistá současná hodnota vyšla při zvolené míře výnosnosti a dvacetiletém vyhodnocovacím 

období záporná, tomu odpovídá i vnitřní výnosové procento – potvrzuje, že zvolená diskontní 

sazba, tedy požadovaná míra výnosnosti, je vysoká. Zároveň hodnota indexu ziskovosti menší 

než 1 vypovídá o tom, že projekt se při zvážení daných faktorů nevyplatí realizovat.   

Pro variantu coworkingového centra: 

Tabulka 8 – Výpočet CF a doby návratnosti pro coworkingová centra 

Výše investice [Kč]         1 000 000 000  

Diskontní sazba 2,8 % 

NPV [Kč]         1 449 185 400  

IRR 14,9 % 

PI 1,4491854 
Zdroj: Vlastní výpočet s využitím MS Excel (2020) 

Pro variantu coworkingového centra vypadají výsledky přívětivěji. Index ziskovosti je vyšší 

než 1, což koresponduje s kladnou sumou čisté současné hodnoty a znamená to, že za daných 

podmínek se realizace projektu vyplatí.  

Pro zjištění reálné doby návratnosti vložené investice (ROI), jsem postupovala následovně. 

Místo pořizovací ceny, která by aktuálně byla pozměněná inflací, jsem počítala s výší investice 

vložené do rekonstrukce.     

Pro kancelářské prostory: 

Návratnost investice v rocích = 
1 000 000 000

5 509 797×12 - 1 500 000 - 2 228 000 - 5 000 000 - 1 000 000
  (4.1) 

Návratnost investice = 17, 7 let   
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Pro variantu coworkingového centra: 

Návratnost investice v rocích = 
1 000 000 000

14 250 000×12 - 1 500 000 - 2 228 000 - 5 000 000 - 1 000 000
  (4.2) 

Návratnost investice = 6,2 let   

 

Lze konstatovat, že návratnost investice vycházející z výpočtu uvažující aktuální výši 

investice na rekonstrukci je vyšší, než při počítání s pořizovací cenou. Je to způsobené její vyšší 

hodnotou, ale v tomto případě i tím, že pořízení investice neproběhlo v současné době, dříve 

byly ceny nemovitostí nižší. Obdobné hodnoty doby návratnosti zobrazuje i tabulka cash flow. 

V ní je také pro oba projekty zobrazené v prvních letech vyhodnocení záměru s danými 

parametry záporné kumulované cash flow. Aby tyto hodnoty byly dorovnány na aspoň nulovou 

hranici, předpokládám, že společnost bude čerpat zdroje pocházející z určených rezerv, 

případně obdrží úvěr s nízkým úrokem od firemní banky. 

Při porovnání obou metod výpočtu – statické, bez zahrnutí faktoru času a dynamické, 

zobrazující reálné peněžní toky, jsou vidět rozdíly. Míra výnosnosti projektu není tak vysoká, 

jako byla stanovená statickými metodami, naopak je mnohem nižší. Taky doba návratnosti  

se liší, je vyšší při zahrnutí reálné investice a nákladů v čase. Proto je vždy důležité stanovit 

správné postupy při vyhodnocování investičního záměru.  

 

3.8 Analýza rizik 

Rizika mohou být v rámci řízení investičního projektu identifikovány, a tím pádem  

i eliminovány, ve více oblastech. Ministerstvo financí České republiky nechalo na toto téma 

vypracovat několik metodik, včetně katalogů rizik. Rizikové oblasti byly nejaktuálněji 

definovány ve vydání příručky Řízení rizik v projektech PPP, ovšem některé zmíněné mohou 

být aplikovány na projekt realizace stavebního investičního záměru obecně, i v soukromém 

sektoru. I když bylo vyjmenováno určité množství okruhů z více sfér, neznamená to, že každého 

projektu se týkají všechny definované. [34] 

Pro účely analýzy rizik rozebíraného investičního projektu jsem definovala a vyhodnotila  

5 následujících rizik. 

1) Název rizika: Riziko stavby spojené s překročením stavebních nákladů 

Popis rizika: Rekonstrukce probíhá na objektu, který byl postaven v první polovině  

20. století. Použité materiály a konstrukční prvky dnes mohou být v horším stavu, než 

jaký předpokládal průzkum provedený před začátkem rekonstrukce.    

Dopad rizika na projekt: V důsledku oprav a případných dalších sanací konstrukce může 

dojít ke spotřebě většího množství stavebního materiálu, bude potřeba vyššího počtu 

dělníků. Spolu s tím může dojít k prodloužení celkové doby výstavby i o půl roku.  

To by vedlo k prodražení projektu v řádu stovek tisíc korun.     

Hodnota pravděpodobnosti výskytu rizika: 5 – zcela jisté riziko 

Hodnota dopadu rizika: 3 – střední  
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Přijatá opatření: Bude věnována větší pozornost předrealizační přípravě. 

 

2) Název rizika: Riziko kulturního dědictví 

Popis rizika: Objekt je veden jako kulturní památka České republiky. Navíc se nachází 

v chráněné městské zóně, není proto možné realizovat nějaké větší zásahy do jeho 

vzhledu, ať už ve vnitřních či vnějších prostorách. Tomu je třeba přizpůsobit realizační 

záměr, potažmo projektovou dokumentaci.    

Dopad rizika na projekt: Kvůli nevyhovující dokumentaci nemusí být vydáno stavební 

povolení. Přepracování dokumentace prodlužuje dobu přípravné fáze o týdny, náklady 

na projektanta se klientovi zvyšují dle jeho sazby, řádově o desítky tisíc korun.  

Hodnota pravděpodobnosti výskytu rizika: 2 – malá 

Hodnota dopadu rizika: 2 – malá 

Přijatá opatření: Riziko opět vychází z přípravné fáze. Při vypracování projektu daného 

záměru – rekonstrukce budovy – budou nastudovány a dodrženy všechny náležitosti 

týkající se možnosti jejích stavebních úprav. 

  

3) Název rizika: Riziko nedostatečné poptávky 

Popis rizika: Nabídka na trhu s kancelářskými objekty je široká, zatím ale není 

přesycená. Je však nutné zvážit, jak bude konkrétní uspořádání vnitřního prostoru 

objektu vypadat – na jakou skupinu zákazníků bude cíleno.   

Dopad rizika na projekt: Pokud nebude kancelářské prostory komu pronajímat, klient 

bude nejen přicházet o zisk z pronájmu, měsíčně stanovený na miliony korun, ale bude 

muset náklady na provoz objektu sám dotovat. To by mohlo způsobovat milionové ztráty 

ročně.   

Hodnota pravděpodobnosti výskytu rizika: 3 – střední 

Hodnota dopadu rizika: 4 – velký 

Přijatá opatření: Nutnost věnovat dostatečnou pozornost analýze okolí, především 

tomu, jak si vedou již fungující konkurenční projekty. 

 

4) Název rizika: Riziko vyšší moci 

Popis rizika: Tento druh rizika se nemusí zdát být až tolik pravděpodobný, jeho následky 

však mohou mít na projekt velký dopad. Aktuálně bych do této kategorie zařadila riziko 

světové pandemie koronaviru.  

Dopad rizika na projekt: Pandemie donutila vlády jednotlivých zemí uzavřít hranice, tím 

pádem nastal odliv levné pracovní síly. Nedostatek dělníků může celou realizaci záměru 

zastavit, nebo prodloužit se zvýšenými náklady, i o desítky milionů korun. Ekonomická 

situace může donutit některé firmy k ukončení provozu, budova by mohla přijít  

o nájemníky a tím tedy i o příjmy plynoucí z pronájmu. 

Hodnota pravděpodobnosti výskytu rizika: 1 – nepravděpodobná  

Hodnota dopadu rizika: 5 – mimořádná 

Přijatá opatření: Proti určitým druhům ze skupiny těchto rizik se lze pojistit. Pokud  

to není možné, je nutná předem nastavená strategie – dobré předpovědi vývoje situace 

konzultované s odborníky či peněžní rezervy.  
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5) Název rizika: Riziko spojené s vnitřním prostředím společnosti 

Popis rizika: Jelikož se jedná o velkou společnost, která objekt vlastní, může, nejen  

na základě aktuální ekonomické situace, dojít k restrukturalizaci či změně majitele.  

Při těchto změnách může dojít k rozhodnutí projekt nerealizovat či účel jeho využívání 

změnit.   

Dopad rizika na projekt: Na základě analýzy okolí bylo zjištěno, že o zrekonstruovaný 

objekt by na trhu byl zájem. Pokud by tedy jeho realizace neproběhla, firma by mohla 

tratit na zisku z jeho využívání – opět desítky milionů korun ročně z pronájmu.    

Hodnota pravděpodobnosti výskytu rizika: 3 – střední 

Hodnota dopadu rizika: 5 – mimořádný 

Přijatá opatření: Je nutné mít dobře ošetřené toto riziko smluvně. Již při převzetí 

společnosti jinou společností muselo být jasně stanovené, jak a kdo bude s objektem 

nakládat.  

Definovaná rizika jsem zanesla do matice rizik, aby mohla být vyhodnocena jejich závažnost 

vzhledem k vyhodnocovanému projektu – rekonstrukce kancelářské budovy, potažmo přijmout 

opatření pro jejich eliminaci. Z matice lze vyčíst, že většina rizik (č. 1, 3, 4, 5) spadá  

do oranžové oblasti, tedy do skupiny rizik nejvyššího stupně ohrožení projektu. Těm je nutné 

věnovat zvýšenou pozornost, nejen při přípravě realizačního záměru, ale některým i po jeho 

realizaci. Riziko č. 2 spadlo do modré oblasti, tedy rizik nízkého stupně ohrožení projektu. 

Tomu lze při dobré přípravě předejít a pokud přeci jen nastane, nebude mít pro společnost 

takové negativní následky, jako jiná zmíněná rizika.   

Obrázek 23 – Matice rizik vyhodnocovaného projektu 

 

Zdroj: Vlastní tvorba (2020) 

 

3.9 Vyhodnocení investičního záměru 

V půdorysech jsem doplnila vnitřní konstrukce v různých materiálových variantách  

a následně spočetla náklady. Pracovala jsem se dvěma variantami uspořádání prostoru a při 

porovnání obou pomocí statických a dynamických metod výpočtu, tedy se zahrnutím i bez 

zahrnutí faktoru času, jsem došla k určitým závěrům. Z výpočtů je zřejmé, že doba návratnosti 

se liší a proto je nezbytné konstatovat, že je vždy důležité při vyhodnocování investičního 

záměru stanovit správné postupy. 
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Na základě výsledků z provedených analýz a tedy i částečného vypracování bodů studie 

proveditelnosti, bych se přiklonila k variantě záměru zvažující realizaci coworkingového 

centra. Ta vychází jako méně nákladná z hlediska realizace, jelikož není tolik náročná  

na použité stavební materiály.  

Výsledky vycházející z finanční analýzy projektu bych také vyhodnotila jako přívětivé  

pro realizaci druhé varianty, v rámci rekonstrukce objektu. Doba návratnosti vložené investice 

mi vyšla na necelých 7 let. To je poměrně krátký časový úsek, přihlédnu-li k celkové době,  

se kterou jsem počítala čistou současnou hodnotu, 20 let. Tato doba také splňuje jedno z kritérií 

stanovených pro úspěšnost projektu.       

Zároveň bych přihlédla i k její aktuální populárnosti na trhu, spojené s tím, že je poměrně 

nová, dříve nerealizovaná. Z toho plynou i vyšší příjmy z pronájmu těchto prostor, tedy vyšší 

výnosnost projektu. V současné situaci sice, kvůli hromadění počtu lidí, nemusí být její 

využívání povoleno, až však budou pravidla uvolněna, některé firmy možná budou propouštět 

a s tím je možné, že bude souviset nárůst vykonávání „samostatných profesí“, jež budou 

vyžadovat k jejich vykonávání nové prostory.    

Navíc je méně riziková z toho pohledu, že když se Společnost rozhodne a vyhodnotí, že daná 

varianta pro ni není nadále atraktivní, náklady spojené s bouracími a následnými stavebními 

pracemi nebudou natolik nákladné, jako kdyby se měl vybourávat celý vnitřní prostor 

kancelářských buněk.  
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4. Závěr 

Každý investor stojí dříve nebo později před otázkou – kde investovat, kolik, jaký přínos mu 

po realizaci investice přinese atd. Zvažuje to z řady hledisek, kterými mohou být vnitřní situace 

ve společnosti, ať už finanční či jiná, celkový vývoj trhu, množství konkurenčních firem atd. 

Kromě těchto ekonomických faktorů, které jsou pravděpodobně nejpodstatnější, je důležité 

vždy zvážit i další oblasti mající vliv na úspěšnost budoucího investičního záměru. Další vlivy 

mohou být sociální, politické, legislativní, technologické, ekologické.  

Výše zmíněné analýzy a studie, zabývající se problematikou řízení investičních projektů  

si investor nezpracovává sám, ale většinou si najímá specializovaný tým odborníků, kteří, 

nezávisle na dění ve společnosti, ale přece při vzájemné spolupráci, vyhodnocují a aktualizují 

firemní portfolio projektů, které by mělo korespondovat s charakteristikou firmy a jejich cílů. 

V této bakalářské práci jsem vyhodnocovala záměr rekonstrukce kancelářské budovy.  

Výstup z práce je tedy určitou simulací postupu pro investory a důvodně byl praktický 

příklad zvolen jako rekonstrukce objektu, neboť u té je vždy nastavení všech hledisek 

posuzování výrazně složitější. Uvedený praktický příklad je ještě více komplikovaný z hlediska 

projektového řízení, že se jednalo o projekt započatý jiným subjektem v situaci změny 

investora. Navíc je aktuálně vše ovlivněno situací světové pandemie, to znemožnilo i hlubší 

přístup k osobní spolupráci. Klient, v tomto případě Skupina CPI, je tedy zastoupen jen  

na základě dostupných informací.     

Pro splnění hlavního účelu projektu je nutné dodržovat zásady řízení projektů. Ke splnění 

jejich cílů, které by měly být přesné, měřitelné, dosažitelné, realistické, případně časově 

omezené, lze využít i množství určitých pomocných nástrojů. Já jsem zvolila počítačový 

program ArchiCAD 22, s jehož pomocí si lze lépe představit objekt realizovaného záměru,  

a také software pro oceňování stavební produkce, pro orientační představu o ceně nákladů 

realizace investičního záměru. Mezi další nástroje, například pro tvorbu harmonogramu 

projektu, jehož tvorba by také spadala do přípravné fáze a z něhož by bylo možné vyčíst časové 

návaznosti jednotlivých stavebních činností a čerpání nákladů, je vhodné použití programu  

MS Project.  

Jak jsem již zmínila, potřebné postupy a vyhodnocení náleží přípravné fázi projektu. Ta je 

tedy nejdůležitější. Po rozhodnutích, plynoucích z vyhodnocených variant projektu a jejich 

nákladů, případně budoucích příjmů, lze určit, jak s projektem dále nakládat, které řešení bude 

nejefektivnější z hlediska vynakládané investice.  

Jako klíčový výstup této bakalářské práce je tedy jak komplexní popis projektového řízení 

jako takového, s důrazem na jeho dílčí kroky, tak řada výpočtů a doporučení. Vhodným řešením 

pro usnadnění a vizualizaci celého tohoto postupu je využívání softwarových aplikací, neméně 

důležité jsou nezbytné analýzy rizik, za účelem jejich eliminace. Tyto prvky a mnohé další mi 

posloužili jako nástroj pro vyhodnocení investičního záměru rekonstrukce kancelářské budovy.   
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Seznam použitých zkratek  

ČKA – Česká komora architektů 

ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

VF – výkonová fáze 

N – náklady  

ROI – Return on Investment 

NPV – Čistá současná hodnota 

IRR – Vnitřní výnosové procento 

PI – Index ziskovosti 
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Příloha č.1 – Rozpočet varianty prostorů se zděnými příčkami 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZK] 

Cena celkem 

[CZK] 

Náklady soupisu celkem    
6 781 545,80 

 D HSV Práce a dodávky HSV    2 386 841,43 

 D 3 Svislé a kompletní konstrukce    854 913,98 

1 K 
317168012.

WNR 
Překlad plochý Porotherm KP 11,5 dl 1250 mm kus 39,000 303,29 11 828,31 

2 K 
342244111.

WNR 

Příčka z cihel Porotherm 11,5 P10 na maltu M5 

tloušťky 115 mm 
m2 1 301,500 647,78 843 085,67 

 D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní    1 324 140,40 

3 K 611131301 
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 

celoplošně strojně 
m2 1 940,000 70,20 136 188,00 

 VV  "plocha stropu" 1940  1 940,000   

4 K 611341321 
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 

jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně 
m2 1 940,000 249,00 483 060,00 

 VV  "plocha stropu" 1940  1 940,000   

5 K 612131301 
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 

strojně 
m2 2 603,000 60,80 158 262,40 

 VV  "plocha příček x 2" 1301,5*2  2 603,000   

6 K 612341321 
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 

jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně 
m2 2 603,000 210,00 546 630,00 

 VV  "plocha příček x 2" 1301,5*2  2 603,000   

 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání    123 384,00 

7 K 949101112 
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 
m2 1 940,000 63,60 123 384,00 

 VV  "plocha stropu" 1940  1 940,000   

 D 998 Přesun hmot    84 403,05 

8 K 998012024 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 36 m t 235,106 359,00 84 403,05 

 D PSV Práce a dodávky PSV    4 394 704,37 

 D 763 Konstrukce suché výstavby    1 632 020,94 

9 K 763131511 
SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá 

spodní kce profil CD+UD 
m2 1 940,000 795,00 1 542 300,00 

 VV  "plocha stropu" 1940  1 940,000   

10 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 1 940,000 28,20 54 708,00 
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 VV  "plocha stropu" 1940  1 940,000   

11 K 998763102 
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 

24 m 
t 24,657 

1 

420,00 
35 012,94 

 D 766 Konstrukce truhlářské    275 787,28 

12 K 766660172 
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do obložkové zárubně 
kus 39,000 746,00 29 094,00 

13 M 61162715-1 
dveře vnitřní hladké folie bílá 2/3sklo 1křídlé 

900x2100mm 
kus 37,000 

6 

280,00 
232 360,00 

14 M 61162716-2 
dveře vnitřní hladké folie bílá 2/3sklo 1křídlé 

2100x2100mm 
kus 2,000 

6 

330,00 
12 660,00 

15 K 998766104 
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 36 m 
t 1,494 

1 

120,00 
1 673,28 

 D 776 Podlahy povlakové    2 065 124,03 

16 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 1 940,000 12,40 24 056,00 

 VV  "plocha stropu" 1940  1 940,000   

17 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 1 940,000 152,00 294 880,00 

 VV  "plocha stropu" 1940  1 940,000   

18 M 69751063 

koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% 

PA, hm 800g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 25dB, 

hořlavost Bfl S1 

m2 2 134,000 751,00 1 602 634,00 

 VV  1940*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  2 134,000   

19 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 1 103,800 128,00 141 286,40 

 VV  2*43+26*21+2*31,5+9*20,8+221,6  1 103,800   

20 K 998776104 
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 36 m 
t 4,609 492,00 2 267,63 

 D 784 Dokončovací práce - malby a tapety    421 772,12 

21 K 784111003 
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 

5,00 m 
m2 4 543,000 5,24 23 805,32 

 VV  "plocha stropu" 1940  1 940,000   
 VV  "plocha příček x 2" 1301,5*2  2 603,000   
 VV  Součet  4 543,000   

22 K 784181113 
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 5,00m 
m2 4 543,000 21,60 98 128,80 

 VV  "plocha stropu" 1940  1 940,000   
 VV  "plocha příček x 2" 1301,5*2  2 603,000   
 VV  Součet  4 543,000   

23 K 784211103 
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m 
m2 4 543,000 66,00 299 838,00 

 VV  "plocha stropu" 1940  1 940,000   
 VV  "plocha příček x 2" 1301,5*2  2 603,000   
 VV  Součet  4 543,000   
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Příloha č.2 - Rozpočet varianty prostorů se sádrokartonovými a skleněnými příčkami 

PČ 

T

y

p 

Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZK] 
Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem    
10 858 348,83 

 D HSV Práce a dodávky HSV    123 530,11 

 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání    123 384,00 

1 K 949101112 

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 

kg/m2 

m2 1 940,000 63,60 123 384,00 

 V

V 
 "plocha stropu" 1940  1 940,000   

 D 998 Přesun hmot    146,11 

2 K 998012024 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 36 m t 0,407 359,00 146,11 

 D PSV Práce a dodávky PSV    10 734 818,72 

 D 761 Konstrukce prosvětlovací    5 771 836,60 

3 K 761-1 
Skleněná příčka vč. zabudovaných dveřních 

křídel 
m2 615,400 9 379,00 5 771 836,60 

 V

V 
 "plocha skleněných příček"615,4  615,400   

 D 763 Konstrukce suché výstavby    2 642 469,66 

4 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 690,000 49,20 33 948,00 

 V

V 
 "plocha SDK příček" 690  690,000   

5 K 
763112314

.KNF 

SDK příčka mezibytová W 115 tl 205 mm 

zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 

60 mm EI 60 Rw 64 dB 

m2 690,000 1 348,96 930 782,40 

 V

V 
 "plocha SDK příček" 690  690,000   

6 K 763131511 
SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI 

jednovrstvá spodní kce profil CD+UD 
m2 1 940,000 795,00 1 542 300,00 

 V

V 
 "plocha stropu" 1940  1 940,000   

7 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 1 940,000 28,20 54 708,00 

 V

V 
 "plocha stropu" 1940  1 940,000   

8 K 998763102 
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v 

objektech v do 24 m 
t 56,853 1 420,00 80 731,26 

 D 776 Podlahy povlakové    2 012 283,66 

9 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 1 940,000 12,40 24 056,00 

 V

V 
 "plocha stropu" 1940  1 940,000   

10 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 1 940,000 152,00 294 880,00 

 V

V 
 "plocha stropu" 1940  1 940,000   

11 M 69751063 

koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 

100% PA, hm 800g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, 

útlum 25dB, hořlavost Bfl S1 

m2 2 134,000 751,00 1 602 634,00 

 V

V 
 1940*1,1 'Přepočtené koeficientem množství  2 134,000   

12 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 691,000 128,00 88 448,00 

 V

V 
 2*39+26*16+2*26,5+9*16  691,000   
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13 K 998776104 
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 36 m 
t 4,605 492,00 2 265,66 

 D 784 Dokončovací práce - malby a tapety    308 228,80 

14 K 784111003 
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech 

výšky do 5,00 m 
m2 3 320,000 5,24 17 396,80 

 V

V 
 "plocha stropu" 1940  1 940,000   

 V

V 
 "plocha příček x 2" 690*2  1 380,000   

 V

V 
 Součet  3 320,000   

15 K 784181113 
Základní silikátová jednonásobná penetrace 

podkladu v místnostech výšky do 5,00m 
m2 3 320,000 21,60 71 712,00 

 V

V 
 "plocha stropu" 1940  1 940,000   

 V

V 
 "plocha příček x 2" 690*2  1 380,000   

 V

V 
 Součet  3 320,000   

16 K 784211103 

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 

výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 

5,00 m 

m2 3 320,000 66,00 219 120,00 

 V

V 
 "plocha stropu" 1940  1 940,000   

 V

V 
 "plocha příček x 2" 690*2  1 380,000   

 V

V 
 Součet  3 320,000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam příloh  62 

Příloha č. 3 

Finanční analýza pro variantu kancelářských prostor 

 

 

Finanční analýza pro variantu coworkingového centra 

 

 


