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ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá investičním záměrem nákupu pozemku a jeho developmentu. 

Pozemek se nachází v obci Řevničov, která leží v západní části Středočeského kraje. Cílem 

práce je vyhodnocení realizovatelnosti a ekonomické efektivity projektu.  

V teoretické části je vysvětlena problematika a metodika studie proveditelnosti. 

V praktické části je představena studie rozdělení pozemku na pět stavebních parcel. Jsou 

spočteny náklady na realizaci projektu a stanovení prodejní ceny domů případně pozemků. 

Hlavní část studie se věnuje finanční analýze, která je v závěru práce vyhodnocena. 

Výstupem diplomové práce je doporučení modelové varianty řešení projektu.     

 

ANNOTATION 

The diploma thesis deals with the investment plan for the purchase of land and its 

development. The land is located in the village Řevničov, which lies in the western part of 

the Central Bohemian Region. The aim of the work is to evaluate the feasibility and 

economic efficiency of the project. 

The theoretical part explains the issues and methodology of the feasibility study. The 

practical part presents a study of the division of land into five building plots. The costs of 

project implementation and determination of the selling price of houses or land are 

calculated. The main part of the study is devoted to financial analysis, which is evaluated at 

the end of the work. The output of the diploma thesis is the recommendation of a model 

variant of the project solution. 
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1 ÚVOD 

Hlavním cílem této diplomové práce je ekonomické vyhodnocení developerského projektu 

„Bydlení v řevničovské zahradě“. Jedná se o ucelený pozemek v obci Řevničov a jeho 

následný development. Po dostavbě obchvatu obce Řevničov na dálnici D6 na konci roku 

2020 se dopravní dostupnost do Prahy významně zefektivnila, obec je tím nyní zajímanou 

investiční příležitostí. Hlavním motivem k napsání práce byla investiční příležitost k nákupu 

pozemku. 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá především 

metodikou k sestavení studie proveditelnosti. Praktická část je zaměřena na vytvoření studie 

proveditelnosti zmiňovaného projektu. Studie je rozdělena do čtrnácti dílčích kapitol. První 

kapitoly jsou zaměřeny na zkoumání území a jestli je výstavba rodinných domů v obci 

možná. V dalších částech se zkoumala ekonomická síla obyvatelstva a poptávka po bydlení 

v regionu. Následoval návrh modelového domu, který by zapadal do urbanismu obce. 

Dalším krokem bylo sestavení propočtu modelového domu pro posouzení výhodnosti 

nabídky od generálního dodavatele stavby. Po propočtu byl sestaven finanční plán a 

harmonogram jednotlivých variant projektu. Důležitou částí bylo stanovení prodejní ceny 

domů a pozemků, která byla stanovena pomocí porovnávací metody ocenění nemovitostí, 

ve které byly porovnávány srovnatelné rodinné domy v okolí obce Řevničov. V konečné fázi 

studie proveditelnosti byla představena riziková analýza, která odhalila nejzávažnější rizika 

projektu. Součástí analýzy byly návrhy, jak jednotlivá rizika řídit a případně odstranit. Závěr 

práce byl zaměřen na celkové vyhodnocení efektivity projektu a doporučení která z předem 

stanovených variant je pro investora nejvhodnější.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Studie příležitosti 

Studie příležitosti neboli Opportunity Study je dokument, který je základem předinvestiční 

fáze projektu. Je zde definována početná řada všech možných investičních příležitostí a vizí, 

o nichž lze v budoucnu uvažovat. Jejím výsledkem je předem nestanovený počet 

potenciálních investic. Důvodem pro zamítnutí projektu v této fázi je např. příliš velké 

riziko, nízký profit či nutnost vysoké investice. O každém z vybraných a posuzovaných 

projektů jsou zde napsány základní informace a odhady. 

[1] [2] 

2.2 Předběžná studie proveditelnosti 

Předběžná studie proveditelnosti neboli Pre – feasibility Study je určitý mezistupeň mezi 

studií příležitosti a studií proveditelnosti. Struktura této studie je podobná, jako u studie 

příležitosti, jen je podrobnější a rozpracovává jednotlivé body důsledněji. Obsahově se jedná 

o strategii projektu, technologické a technické provedení, marketingovou strategii, 

lokalizaci, i samotný provoz, což obsahuje personální složení, organizační strukturu i 

harmonogram. Celkové ekonomické zhodnocení není řešeno do detailu, ale je sumarizováno 

v rámci finančních toků a na celkové vyšší úrovni než u studie příležitosti. Na základě 

poznatků z předběžné studie proveditelnosti má investor dostatek informací k rozhodnutí, 

zda poskytne další finanční prostředky na provedení detailnější studie a sice Studie 

proveditelnosti. [1] [2] 

2.3 Studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti (Feasibility study) neboli technicko-ekonomická studie je 

dokument, ve kterém je investiční záměr posouzen do detailu. Tato studie zhodnotí všechny 

možné alternativy realizace, provozu, financování a dalších aspektů. Zároveň posoudí 

realizovatelnost daného projektu. Je tak podkladem pro samotné investiční rozhodnutí, zda 

projekt realizovat či nikoliv.  

Při akceptaci zkoumaného projektu se s danou studií proveditelnosti pracuje dál. Je 

základem pro tvorbu dalších předrealizačních plánů a je základním nástrojem pro pozdější 
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projektový management ve fázi investiční a následně i provozní. V průběhu času dochází 

k aktualizaci jednotlivých plánů, ať už jde o harmonogramy či ekonomické rozpočty. [1] [2] 

2.3.1 Osnova Studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti má jako i jiné studie či analytické nástroje svojí osnovu, která by se 

měla dodržovat. Je důležité si ovšem uvědomit, že každý projekt je ojedinělý a originální, 

proto se i samotná osnova upraví, aby byla co nejefektivnější pro daný případ. V průběhu 

vypracovávání studie dochází k upřesňování předem neznámých informací a faktů, je proto 

nutné si zpětně jednotlivé části doplňovat, upravovat či dokonce přepracovat.  

Dalším neméně důležitým bodem studie je variabilita jednotlivých řešení. Autor předem 

nemůže přesně vědět přímo ovlivňující aspekty, jež mají velký dopad na celkovou cenu 

projektu. Je proto důležité si stanovit několik variant celkového finančního dopadu. 

Vypracují se obvykle 3 varianty projektu s různými finančními dopady – optimistická 

varianta, reálná varianta a pesimistická varianta. Spolu s jednotlivými variantami by měly 

být zpracovány postupy, jež upřesňují a upravují provozní fázi, pokud nastane jakákoliv z tří 

variant. [1] [2] 

Obecná osnova:  

1. Obsah 

2. Úvodní informace 

3. Stručné vyhodnocení projektu 

4. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 

5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie 

6. Management projektu včetně personálního obsazení 

7. Technické a technologické aspekty 

8. Dopady projektu na životní prostředí 

9. Zajištění investičního majetku  

10. Finanční plán 

11. Hodnocení efektivity projektu 

12. Analýza rizik včetně řízení rizik 

13. Harmonogram projektu 

14. Závěrečné hodnocení  

15. Přílohy 
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Body 1–3 osnovy lze brát za formální stránku studie, které zajišťují dobrou orientaci 

uživatelů. Body 4–13 tvoří samostatné kapitoly, jež jsou na sobě závislé a každý zpracovatel 

studie by si je měl upravit dle daného projektu. Může některé body vynechat, nebo přidat. 

[1] 

 

2.4 Obsah  

Obsahuje strukturu studie proveditelnosti, informaci o počtu oddílů a na které stránce se 

nacházejí. 

[3] [1] 

2.5 Úvodní informace  

Stručně by se měly představit myšlenky, proč se studie proveditelnosti provádí a k jakému 

datu byla studie vytvořena, dále se uvádí informace o zadavateli, zpracovateli a případných 

dotčených osobách 

[3] [1] 

2.6 Stručné vyhodnocení projektu  

V této kapitole by měly být popsány zásadní závěry, ke kterým zpracovatel dospěl při 

zpracování studie proveditelnosti v rozsahu zhruba 2 stran.  

Součástí této kapitoly by měly být i tabulky a grafy, ze kterých budou patrné hotovostní 

toky, popřípadě náklady a výnosy, v konečném finančním plánu. Všechny uvedené 

informace musí být stručně okomentované a s odkazy na podrobnější zpracování 

v následujících kapitolách. Je zde rovněž uvedena finanční efektivita projektu a 

realizovatelnost projektu. 

[1] [3] 

2.7 Stručný popis podstaty projektu a jeho etap  

Komplexně se zde popisují charakteristiky projektu a jeho dílčích etap. Jedná se o popis 

základních informací o projektu – název, smysl a zaměření projektu, jaké budou výsledné 

produkty projektu a jaký problém řeší, kdo je investorem případně vlastníkem, velikost 

projektu, jakými etapami projekt prochází.  
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Hlavním smyslem 4. kapitoly je zodpovězení následujících otázek. 

Jaký je název, smysl a zaměření projektu? 

Jaké produkty a služby budou poskytnuty tímto projektem? 

Kdo je investorem (majitelem) projektu? 

Jaká je velikost projektu a kde je projekt umístěn? 

Tyto otázky jsou podobné u všech projektů, na které se studie proveditelnosti provádí. 

Zodpovězení otázek je minimum k tomu, aby se hodnotitel (investor) maximálně seznámil 

s tím, čeho se projekt týká. V případě více verzí projektu je možné tyto otázky zodpovědět 

zvlášť pro každou variantu. 

 [4] [1] 

2.8 Etapy investičního projektu: 

Každý investiční projekt má 3 fáze, ve kterých jsou odlišné náklady a výnosy. První z nich 

je předinvestiční fáze, po níž následuje fáze investiční, a projekt končí provozní fází. Toto 

členění je bráno jako obecné a pro každý projekt může být upraveno nebo doplněno o 

rozčlenění jedné etapy na více fází. Příkladem mezifáze může být například studie 

příležitosti nebo zkušební provoz.  

Předinvestiční fáze – Tato fáze je charakterizována přípravnými pracemi, plánováním a 

rozhodnutím o realizaci projektu. Finanční náklady jsou především na projektovou přípravu, 

projektovou dokumentaci, administrativní náklady, přípravu pro nákup pozemku, či 

nemovitostí, tvorbu finančních plánů a harmonogramu. Do této etapy spadají i studie 

příležitosti a předběžná studie proveditelnosti. Obvykle předinvestiční fáze developerského 

projektu končí vybráním zhotovitele pro výstavbu. Veškeré náklady související s touto fází 

by neměly zasahovat do schvalovacího procesu, zda projekt realizovat či nikoliv. Jedná se 

totiž o takzvané utopené náklady.  

Investiční fáze – do této fáze spadají veškeré náklady od začátku výstavby projektu a je 

ukončena začátkem provozu projektu, nebo prodejem výrobků. Období investiční fáze je 

z pohledu nákladů nejnáročnější, jelikož se jedná především o výdaje. Příjmy v této části 

projektu bývají nulové, nebo velmi nízké.  

Provozní fáze – jedná se o období zahájení provozu projektu do jeho ukončení. Toto 

období bývá z pohledu času nejdelší ze všech fází, pokud se investor nerozhodne výsledný 
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produkt prodat ihned po dokončení. Rovněž výnosy jsou v této fázi nejvyšší. Je důležité si 

uvědomit, že každý úkon, který se v předinvestiční fázi opomene, nebo zanedbá, může velmi 

prodražit provozní fázi a tím snížit celkový výnosový efekt investice.  

Do provozní fáze spadá i proces likvidace projektu. K tomuto procesu dochází v případě, 

že náklady na provoz převyšují výnosy a z dlouhodobého hlediska je daný projekt hodnotově 

neudržitelný. Je nutné do celkového finančního vyhodnocení zahrnout i náklady na likvidaci, 

případně prodej, ale i výnosy z prodeje strojů, budov, pozemků, inventáře a všeho, co má 

hodnotu.   

[4] [1] 

2.8.1 Varianty řešení studie proveditelnosti 

Zpracovatel studie proveditelnosti musí zohlednit veškeré možnosti a proměnné, které by 

měly vliv na ovlivnění realizovatelnosti projektu, ekonomickou návratnost a rentabilitu. 

Některé faktory nemůže investor přímo ovlivnit, ale může se zaměřit na efektivnějším řízení 

zdrojů. Investor může ovlivnit celkové řízení projektu, velikost, propagaci, hotovostní toky 

a další proměnné uvedené ve studii proveditelnosti. Příkladem je nabídka a poptávka po 

vytvořeném produktu. U developerských projektů je tento odhad složitý, jelikož se tento 

faktor plánuje na několik let dopředu a také ho ovlivňují makroekonomické, 

socioekonomické a jiné vlivy, které developer nemůže ovlivnit.  Je-li projekt velice 

variabilní, je dobré zpracovat více variant pro celkové řešení a stanovit si nejefektivnější 

řešení. Někdy jsou varianty zpracované pouze jako alternativní možnosti. Současně 

jednotlivé varianty nesmějí odporovat hlavní nejefektivnější variantě. V případě zjištění, že 

projekt není možné realizovat dle stanovených postupů, je možné využít již zpracované 

varianty a projekt upravit.  

[1] [4] [5] 

2.9 Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová 

strategie a marketingový mix  

Zde jsou řešeny všechny marketingové produkty a jejich dopady na projekt. Řeší se odhady 

a doporučení potřeb konečných uživatelů, konkurenceschopnost produktů. Tyto informace 

jsou výsledkem výstupů ze tří následujících dokumentů. 
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I. Analýza trhu a odhad poptávky 

II. Marketingová strategie 

III. Marketingový mix 

2.9.1 Analýza trhu a odhad poptávky 

Důležitým atributem pro analýzu trhu je sběr dat, analýza a syntéza informací o trhu, ve 

kterém bude projekt provozován. Nejdůležitější informací je získání faktorů poptávky, 

potřeby cílových uživatelů a konkurence. Je možné i zpracování analýz PEST, SWOT, pěti 

tržních sil a jiných. Zpracováním těchto analýz by si měl investor/ rozhodce zodpovědět tyto 

základní následující otázky:  

 Kdo je cílový zákazník a jakou potřebu by měl výsledným produktem 

uspokojovat? 

 Jak vysoká poptávka lze očekávat? 

 Jaké jsou jiné možnosti pro uspokojení těchto potřeb?  

2.9.2 Marketingová strategie 

Pokud máme dostatek informací a dat pro rozhodnutí, můžeme vytvořit základní myšlenku 

projektu, hlavní cíl a prostředky, jak toho dosáhneme. Je nezbytné si vymezit tyto pojmy:  

 Poslání projektu – je to souhrn základních činností ve vztahu ke konečnému 

uživateli 

 Hlavní cíl projektu – dosažení celkové realizace projektu 

 Zvolené strategie – vytvoření schémat pro postupy v hlavním projektu 

2.9.3 Marketingový mix  

Je vymezení čtyř základních problémů pomocí metody 4P. 

1. Produkt 

Popis produktů, které bude výsledný projekt produkovat. Zároveň se v této 

kapitole upřesňují potřeby, jež mají být produktem uspokojeny.  

2. Price (cena) 

V této kapitole se řeší především rozhodnutí, jaká bude cena námi vyrobeného 

produktu, jaké budou poskytovány výhody pro zákazníky a za jakých 

podmínek, jaké budou platební a obchodní podmínky.  
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3. Promotion (propagace) 

Řeší se popis, jakým způsobem zacílit na zákazníka v rámci jednotlivých fází 

projektu (např. reklamou, public relations atd.).  

4. Place (místo) 

Jde o rozhodnutí, kdo bude zajišťovat prodej produktů a to může ovlivňovat 

mnoho faktorů jako například velikost společnosti a jejího zázemí, zaměření 

společnosti, místo, kde se nachází cílová skupina zákazníků, zkušenosti 

s prodejem a jiné.  

[6] [4] [1] 

2.10 Management projektu a řízení lidských zdrojů 

Další velmi důležitou otázkou, která se musí zodpovědět, je management projektu, do 

kterého patří plánování, organizování, řízení a následná kontrola dění související 

s projektem a řízení lidských zdrojů. Kapitola má shrnout následující otázky. Stejným 

způsobem, jako v ostatních kapitolách, se budou otázky řešit přímo v souvislosti s daným 

projektem.  

 

 Kdo bude vlastník projektu a kdo bude provozovatel projektu?  

 Kdo další je významným účastníkem projektu?  

 Jaká bude právní forma pro přípravu, realizaci a provoz projektu?  

 Jaké profese a personální zastoupení je nutné k úspěšnému dokončení projektu 

v jednotlivých fázích?  

 Co se se zadá externím dodavatelům a co bude zajištěno vlastními kapacitami?  

 Jaká bude organizační struktura a jaké ponesou jednotlivé subjekty 

odpovědnost?  

Organizační struktura je velmi důležitým nástrojem při rozdělování 

odpovědnosti za úkony. Struktura společnosti (projektového týmu) musí vždy 

odpovídat potřebám projektu. Zároveň se v průběhu projektu může struktura 

změnit.  

 Kolik a jací zaměstnanci budou potřeba a jaké budou personální náklady? 

 Jaké činnosti budou zajišťovat stávající zaměstnanci a jaké činnosti budou 

vykonávat nově najatí zaměstnanci?  

 Jakým způsobem budou doplněni potřební zaměstnanci? (HR) 
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 Jakým způsobem bude probíhat dozor na pracovišti?  

 Kde budou zaměstnanci pracovat? 

 BOZP? 

Ze závěrů a odpovědí na otázky musí jasně vyplynout výstupný podklad, který bude 

základem pro finanční kalkulaci nákladů. V podkladu musí být uvedeny počty zaměstnanců 

s popisem pracovní pozice, s požadavky na kvalifikaci a zaměstnání, právní forma 

zaměstnání, mzdové náklady a náklady na kanceláře, inventář a jiné.  [1] [4] 

Tyto informace v praktické části v kapitole výpočtu výnosnosti budou užity velmi 

zjednodušeně, jelikož diplomová práce je vytvořena za účelem realizovatelnosti a výnosnosti 

projektu. Při výpočtu výnosnosti projektu bude zahrnut paušální náklad na řízení projektu 

ve výši 25 000 Kč. Řízení lidských a ostatních zdrojů je již na plánu jednotlivých 

společností, kteří budou projekt realizovat. 

2.11 Technické a technologické aspekty 

Tato kapitola zkoumá veškeré technické a technologické aspekty mezi které patří zvolená 

technologie, výhody i nevýhody předpokládaných řešení, rizika jednotlivých technologií a 

jíné. Je nezbytné mít tyto možnosti zpracované již při tvorbě studie, abychom mohli 

jednotlivá řešení porovnat a vybrat to nejefektivnější. Tyto informace jsou pro projekt 

zásadní, jelikož způsob řešení finančně ovlivňuje realizační i provozní fázi. Také jsou zde 

popsány základní informace o výrobním plánu, způsobu zásobování, stavebních objektech. 

Výsledkem je vybrání nejefektivnějšího způsobu řešení projektu.  

[3] 

2.12 Dopady projektu na životní prostředí 

Výstavbový projekt má obvykle nepříznivý dopad na životní prostředí a tento aspekt je 

významný z hlediska smysluplnosti projektu vzhledem k socio-ekonomickým důsledkům, 

které mohou být finančně vyjádřeny v analýze nákladů a výnosů. Zároveň dopady na ŽP 

(životní prostředí) mohou přímo ovlivnit realizovatelnost a udržitelnost projektu. V případě 

velkých dopadů mohou v projektu nastat vícenáklady na jejich odstranění, které se odrazí 

v celkovém finančním vyhodnocení.  

[1] [4] 

Ochrana ŽP zahrnuje: odpadové hospodářství, ochranu vod, ochranu ovzduší, nakládání 

s chemickými látkami, prevence závažných havárií.  
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Cílem analýzy dopadu na ŽP je zjistit, jaké škodlivé látky mohou v řešeném projektu 

vznikat ať už při výstavbě či v provozu a odstranit riziko úniku případně riziko velmi snížit. 

Obvykle se zpracovává několik variant řešení.  

[4] 

Odpovědnost za dopady na životní prostředí bude přenesena na realizační společnost. Při 

výběru generálního dodavatele stavby bude dbán velký důraz na ekologické zacházení 

s odpady a ochranu vod, protože koneční uživatelé budou závislí na studně jako zdroji vody.  

2.13 Zajištění investičního majetku 

V této kapitole se budu zabývat strukturou investičního projektu. Jedná se o projekt 

výstavbový a pro prvotní odhad finančních toků a nákladů je dobré zpracovat propočet 

investičních nákladů. Veškeré výstavbové propočty jsou empiricky založené na již 

ukončených stavbách. Jedná se o náklady na měrné jednotky např.: m3, m2, mb, ks a mnoho 

jiných. Náklady na tyto jednotky se každý rok aktualizují podle skutečných cen. Propočet se 

ovšem skládá nejen z jednotkových nákladů, ale i nákladů vzniklých v předinvestiční fázi, 

z toho důvodu se nyní budu zabývat strukturou propočtu celkových nákladů projektu.  

1) Projektové a průzkumné práce 

Pro stanovení nákladů na projektové a průzkumné práce je možné využít více 

možností. Jednou z možností je sazebník pro navrhování nabídkových cen 

projektových a inženýrských činností UNIKA, další je využití Výkonového a 

honorářového řádu ČKA a ČKAIT. Náklady se stanoví dle procentuální sazby 

z celkových nákladů na výstavbu uvedené v ceníku.  

2) Provozní soubory 

Provozní soubory představují náklady na technologické zařízení, které budou 

nezbytnou součástí stavby. Pro odhad ceny se využívají expertní odhady, cenové 

nabídky, nebo informace z již realizovaných staveb stejného rozsahu.  

3) Stavební objekty 

Náklady na stavební objekty (SO) jsou veškeré náklady na pořízení jednotlivých 

SO. Do nákladů se počítá materiál, montáž, přesun hmot, zkoušky konstrukcí, 

zkoušky materiálu a jiné. Pro odhad cen se využívají Cenové ukazatele ve 

stavebnictví od ÚRS Praha, nebo Katalog staveb a objektů od RTS Brno. 

Veškeré ceny stavby jsou procentně závislé na obestavěném prostoru. 
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4) Stroje a zařízení 

Tato položka obsahuje náklady na dopravu, pronajmutí nebo pořízení, osazení, 

umístění a zařízení strojů investiční povahy, které nejsou součástí stavby. Pro 

odhad ceny se využijí expertní odhady, cenové nabídky, informace 

z předchozích nákupů podobného charakteru. Jedná se například o montážní 

linky, třídící zařízení, robotizaci a jiné. 

5) Umělecká díla 

Zahrnuje náklady na nákup, dopravu a umístění uměleckých děl. 

6) Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby 

Zahrnuje veškeré náklady na zařízení staveniště, územní vlivy a ztížené stavební 

situace. Náklady se odhadují dle procentní sazby z nákladů na stavební objekty. 

Sazba se pohybuje v rozmezí 1 % až 3 %. Výši procenta určí kalkulant pro každý 

projekt individuálně dle dané situace a potřeby projektu.  

7) Ostatní náklady 

Mezi ostatní náklady patří správní poplatky, patenty a licence nutné k výstavbě, 

geodetické práce, odvody na trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 

a jiné. 

8) Rezerva 

Tato položka představuje neočekávané náklady, které se mohou projevit ve 

kterékoliv fázi výstavbového projektu. Náklady se odhadují procentní sazbou a 

jsou různé pro novostavby – 4 % až 7 %, pro rekonstrukce – 5 % až 10 %, pro 

rekonstrukce kulturních památek – 13 % až 18 %. 

9) Ostatní investice 

Zahrnuje náklady na nákup pozemků včetně jiných nemovitostí i nemovitostí 

určených k demolici. Náklady na nákup pozemků lze i odhadnout dle oceňovací 

mapy pozemků případně si může investor nechat zpracovat posudek ocenění 

pozemku. 

10) Nehmotný investiční majetek 

Tato položka obsahuje licence, patenty a případně know how.  

11) Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby 

Do této skupiny patří náklady na vybavení budovy pro úplnou provozní fázi. Je 

to například veškerý nábytek, počítačová technika a jiné.  
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12) Kompletační činnost 

Zahrnuje veškeré náklady na koordinaci subdodavatelů. Stanoví se obvykle 

procentní sazbou v rozmezí 1 % až 2,5 % podle náročnosti stavby a koordinace. 

[4] [7] 

2.14 Finanční plán a analýza projektu 

Investor je v situaci, kdy již o projektu má hrubou představu včetně všech jeho fází. Může 

nyní přistoupit k tvorbě finančního plánu. Plán můžem rozdělit do dvou fází. První bude 

kalkulace všech nákladů a výnosů výstavbového projektu. Druhá fáze se bude zabývat 

zdrojem financování a samotným cash-flow projektu. Kalkulace nákladů na výstavbu byla 

provedena v kapitole „Zajištění investičního majetku“. Je nutné vytvořit kalkulaci 

plánovaných výnosů a nákladů v provozní fázi. 

Náklady v provozní fázi: 

 Náklady na výstavbu domů 

 Náklady na správu domů 

 Náklady spojené s prodejem/ pronájmem domů 

 Náklady na mzdy 

 Odpisy 

 Daně a poplatky 

 Náklady na půjčení finančního kapitálu 

Výnosy v provozní fázi: 

 Prodej/ pronájem domů 

 Kontrola nedokončené výroby 

 Ostatní výnosy, které nejsou přímo spjaty s hlavním záměrem projektu (správa, 

servis, rekonstrukce, opravy) 

[3] [8] 

 

Cash-flow (CF) 

Cash-flow se rovněž nazývá hotovostní tok. Jedná se o výkaz příjmů a výdajů. Příjmem se 

rozumí kladný tok peněz, který způsobí zvýšení stavu disponibilní hotovosti, opakem je 

výdaj, který znamená záporný hotovostní tok a snižuje stav hotovosti. Saldo příjmů a výdajů 
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se nazývá čistý hotovostní tok. Ve výstavbovém projektu se výkaz CF musí rozdělit na CF 

v předinvestiční fázi a CF v investiční fázi.  

[3] [1] 

2.15 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 

Tato část slouží k posouzení finanční bonity projektu a jeho variant, k čemuž využívá 

předem určená kritéria. Je to stěžejní část studie proveditelnosti, protože na základě závěrů 

z této kapitoly dojde k přijetí či zamítnutí projektu. Zároveň se řeší výnosnosti jednotlivých 

projektových variant a rozhoduje se o nejvhodnějším řešení, které by mělo být realizováno. 

Hlavními kriteriálními ukazateli budou údaje z finančního plánu v přehledu o finančních 

tocích a výnosnosti projektu.  

K hodnocení efektivnosti projektu se obvykle využívají dvě metody.  

o Metoda statická – tato metoda nerespektuje časovou hodnotu peněz a je vhodná 

pro krátkodobé projekty realizované například v jednom roce 

o Metoda dynamická – tato metoda respektuje časovou hodnotu peněz a je 

náročnější na zpracování než metoda statická. Využívá se u dlouhodobých 

projektů.  

[2] 

Hodnotící ukazatele: 

Současná hodnota PV (Present Value) – je součtem všech budoucích peněžních toků, které 

plynou z projektu převedených na současnou hodnotu.  

𝑃𝑉 =
( )

  

Kde:  

o PVt je současná hodnota všech hotovostních toků vyplývajících z projektu od 

období 1 až do období „n“,  

o r je diskontní sazba,  

o t je symbol konkrétního období 

o n je poslední hodnocené období (období konce životnosti projektu). 

Čistá současná hodnota NPV (Net Present Value) – je součet současné hodnoty budoucích 

hotovostních toků plynoucích z investice a hotovostního toku v nultém roce. Slouží k tomu 

diskontní faktor, který je složen z předpokládané inflace a alternativního využití finančních 

prostředků. 
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𝑁𝑃𝑉 =
( )

  

Kde: 

o NPV je čistá současná hodnota investice, 

o CFt je hotovostní tok plynoucí z investice v období t, 

o r je diskontní sazba, 

o t je období (rok) od 0 do n. 

Vnitřní výnosové procento IRR (Internal Rate on Return) – „Je taková výše diskontní 

sazby, při níž bude čistá současná hodnota (NPV) toků plynoucích z investice rovna nule.“ 

[1] [2] 

0 =
𝐶𝐹

(1 + 𝐼𝑅𝑅)
 

Kde: 

o IRR = vnitřní výnosové procento,  

o CFt = hotovostní tok plynoucí z investice v období t,  

o r = diskontní sazba,  

o t = období (rok) od 0 do n. 

Index rentability (NPV/I) – „je podíl čisté současné hodnoty projektu na hotovostním toku 

nultého období (na investičních výdajích)“ [1] [2] 

 

Kde: 

o NPV je čistá současná hodnota investice, 

o PV je současná hodnota investice, 

o I je velikost investičních výdajů v nultém období, 

o CFt je hotovostní tok plynoucí z investice v období t, 

o CF0 je hotovostní tok plynoucí z investice v období 0 (obvykle = - investice),  

o r je diskontní sazba, 

o t je období (rok) od 0 do n. 
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Doba návratnosti DB – „je počet let, které jsou zapotřebí k tomu, aby se kumulované 

prognózované hotovostní toky vyrovnaly počáteční investici.“ [1] [2] 

 

Podíl čistého výnosu k investičním nákladům – „jedná se o vyjádření finanční rentability 

investice na základě poměru průměrného čistého provozního cash-flow ku celkovým 

investičním nákladům. Průměr se pro potřeby povinné přílohy kalkuluje za prvních pět let 

provozu investice, pokud není životnost investice nižší.“ [1] 

 

Kde: 

o I je velikost investičních výdajů v nultém období, 

o CFOt je provozní hotovostní tok plynoucí z investice v období t, 

o t je období (rok) od 0 do 5. 

Bod zvratu 

Závazné rozhodnutí o přijetí či zamítnutí investice by mělo vždy podléhat více kriteriálních 

ukazatelům a investor by se neměl rozhodovat pouze na základě jednoho z nich. [1] [2] 

2.16 Analýza rizik včetně řízení rizik 

Riziko je nedílnou součástí jakéhokoliv projektu nebo činnosti, proto je nutné, abychom 

jednotlivé rizikové faktory znali a uměli je eliminovat nebo snížit. 

Analýza rizika 

Základem této kapitoly je identifikace rizikových faktorů a zároveň stanovení 

pravděpodobnosti jejich účinků v projektu, které mohou negativně, ale i pozitivně ovlivnit 

efektivnost projektu. Identifikace rizik je založena na zkušenostech a intuici.  

Další částí analýzy rizik je řízení rizika a zvýšení pravděpodobnosti úspěchu projektu. 

Výsledkem je minimalizace hrozícího nebezpečí. V rámci rizikového managementu 

v přípravné fázi projektu by mělo dojít na zhodnocení, jak velké je riziko, jaké by byly jeho 

dopady, zda je možné riziko eliminovat, či snížit, jaká zavést opatření a jestli je to 

ekonomicky výhodné. [1] 

Existují dvě metody pro hodnocení rizik.  
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Kvalitativní metoda – rizika jsou obvykle vyjádřena dle pravděpodobnosti dopadu. 

Kvantitativní metody jsou rychlejší, jednodušší, ale méně přesné. Do těchto metod můžeme 

například zařadit SWOT analýzu, nebo expertní způsob. Výstupem expertního způsobu je 

seznam všech rizikových faktorů s pravděpodobností a s jakou intenzitou mohou nastat. To 

s největší pravděpodobností a intenzitou je nejrizikovější. 

Kvantitativní metoda – rizika se obvykle vyjadřují s jakou pravděpodobností mohou nastat 

a jaké mají dopady na projekt. Určujícím faktorem pro hodnocení rizika je ohodnocení 

vzniklé ztráty či škody, které mají dopad na celkové finanční vyhodnocení projektu. [2] 

Řízení rizika 

Obvykle se využívá pro řízení rizika Paretovo pravidlo. Pravidlo říká, že 20 % rizik 

s největší pravděpodobností a s největším ekonomickým dopadem bude mít zásadní význam 

na celý projekt a tato rizika se musí odstranit, snížit, nebo přesunout dopad na jiný subjekt 

(pojištění). [4] 

2.17 Harmonogram projektu 

Harmonogram se rovněž může nazývat časový plán projektu. Skládá se z různých činností 

či fází, které mají přesně daný začátek, konec a dobu trvání. Někdy se v harmonogramu 

objevuje i časová rezerva. Taktéž se z harmonogramu mohou vyčíst návaznosti činností a 

etap projektu, ale může se zde uvádět informace o finanční náročnosti činnosti, která je 

užitečná v CF plánovaní. Nejnáročnější je sestavení harmonogramu pro fázi investiční, kde 

je větší počet činností než v přípravné fázi. Při tvorbě harmonogramu se musí dbát na 

management času, jelikož prostoje dělníků a strojů jsou náklady, které jsou zbytečné. 

Správně sestavený harmonogram ušetří náklady a čas.  

[4] [1] 

2.18 Závěrečné hodnocení 

Tato kapitola obsahuje komplexní závěr, ve kterém shrnuje veškeré získané poznatky pro 

posouzení projektu. Jedná se o finanční zhodnocení, rentabilitu, samotnou realizovatelnost 

projektu. Není nutné brát v úvahu veškeré detaily, ale musí se zmínit ty nejdůležitější 

faktory, které mohou projekt výrazně ovlivnit. Další částí je samotné vyjádření ke studii, 

jestli je projekt realizovatelný či nikoliv, případně uvést podmínky za kterých je projekt 

uskutečnitelný. V případě, že se ve studii řešilo více variant, je nutné zhodnocení napsat pro 

každou zvlášť a ve výsledném zhodnocení jasně zhodnotit, která je nejvhodnější. [1] [8] 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část diplomové práce je zaměřena na vypracování studie proveditelnosti na 

konkrétní projekt realizace rodinných domů v obci Řevničov, která se nachází v západní 

části Středočeského kraje. Cílem práce je posouzení ekonomické efektivnosti, rentability a 

celkové realizovatelnosti projektu dle předem stanovených kritérií. Následovat bude 

doporučení o přijmutí či zamítnutí projektu výstavby rodinných domů.  

3.1 Úvodní informace 

Název projektu: 

Rodinné bydlení v řevničovské zahradě 

Účel studie: 

Cílem studie je prověření, jestli je development rodinných domů v obci Řevničov 

realizovatelný, rentabilní a jaká varianta projektu je nejefektivnější. Dalším cílem studie je 

zjištění výnosnosti jednotlivých variant projektu. Na základě studie může dojít k úpravě 

samotného projektu. 

3.2 Stručný popis projektu 

Projekt s názvem Rodinné bydlení v řevničovské zahradě je projekt přeměny využití území 

v obci Řevničov s výstavbou rodinných domů.  

Řevničov je obec, která má dlouhodobou historii. Obec byla založena 4. listopadu 

v roce 1325. Byla vybudována na průsečíku tehdy významných dopravních cest Erfurtské 

stezky a cesty z Dřevíče na Křivoklát. S ohledem na její polohu byla a bude významným 

dopravním uzlem na západu Středočeského kraje – viz obr. 1. [9] 

Řevničov se nachází přibližně 45 km na západ od Prahy. Obcí procházela významná 

národní silnice R6, která spojuje Karlovy Vary a Prahu, což způsobovalo problémy, šlo 

především o hluk a rozdělení obce na 2 části, jelikož se jednalo o velmi frekventovanou 

silnici. V prosinci roku 2020 došlo k otevření nově vybudovaného úseku dálnice D6, která 

vede mimo obec. Výstavba prodloužila již existující úsek dálnice Praha – Nové Strašecí a 

nově vede z Nového Strašecí přes Řevničov až do Krušovic. Tímto projektem by se měly 

hluk, prašnost, frekventovanost dopravy a jiné negativní dopady v obci přesunout na blízkou 

dálnici. Tímto obchvatem dojde k eliminaci zmíněných negativních faktorů a ceny 

nemovitostí v obci se zvýší. Ceny nemovitostí se rovněž zvýší i kvůli lepší dostupnosti do 
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Prahy. Obvyklá cesta autem do Řevničova z Prahy – Zličín trvala přibližně 30 minut. Po 

otevření nově vybudovaného úseku dálnice se doba cesty zkrátila na 25 minut. [9] Další 

významnou investicí, která zpohodlní cestu do Prahy je výstavba nové stanice metra na 

lince B s názvem Depo Zličín, která má být postavena do konce roku 2025. V blízkosti 

stanice vznikne parkoviště P+R pro 600 aut. Tato investice zkrátí cestu do centra města 

a vyřeší problém s parkováním automobilu v centru města. [11] 

 

Obrázek 1 – Geografické umístění obce Řevničov na mapě 

 

[12] 

3.2.1 Lokalita pozemku 

Projekt se zaměřuje na přeměnu území v obci Řevničov z trvalého travního porostu na 

stavební parcely. Pozemek se nachází v severní části obce mezi Tyršovým náměstím a ulicí 

Zahradní. Jedná se o pozemek, který má nepravidelný tvar. Jeho největší část je obdélníková 

o rozměrech přibližně 65 x 80 metrů, k této části přiléhá menší obdélník o přibližných 

rozměrech 35 x 22 metrů. Celkové řešené území má přibližnou výměru 6 000 m2. Pozemek 

je rovinatý a nezasíťovaný. –  viz obr. 2.  

Zamýšlený pozemek je úzce spjatý s rodinným domem č.p. 348. Obyvatel domu je rovněž 

majitel zkoumaného pozemku. Při celkové přeměně území se rovněž bude muset vymezit 
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část pozemku, jež připadne tomuto domu jako zahrada. Nyní je celý pozemek využíván 

k zemědělským účelům – viz obr. 2. 

Obrázek 2 – Zobrazení řešeného pozemku v katastrální mapě 

 

[13] 

Obrázek 3 – Obecné informace o pozemku z katastru nemovitostí 

 [13] 



22 
 

3.2.2 Kritéria přijatelnosti 

Kritéria přijatelnosti jsou vhodným nástrojem pro rozhodnutí, jestli projekt realizovat či 

nikoliv. Kritéria musí být nastavena tak, aby byl projekt výnosný a zároveň aby byl pro 

investora realizovatelný.  

 Náklady na výstavbu nepřekročí 35 miliónů Kč bez DPH 

 Výše úvěru nebude vyšší než 10 miliónů Kč 

 Prodejní ceny rodinných domů budou respektovat trh v lokalitě – Řevničov 

+5 km 

 Nejnižší vnitřní výnosové procento bude 10 %  

 Dobra přípravy a realizace celého projektu bude maximálně 7 let 

Pro kladné rozhodnutí musí projekt respektovat všechny vyjmenovaná kritéria.  

3.3 Analýza okolí 

Analýzou Středočeského kraje a Prahy je možné zjistit ekonomickou sílu obyvatelstva 

v regionu. Hlavní město je zahrnuto do analýzy z důvodu velkého množství pracovních míst 

pro obyvatele, kteří dojíždějí za prací ze Středočeského kraje.  

3.3.1 Makroekonomická analýza 

Pro analýzu byl vybrán celý Středočeský kraj, obec Řevničov se nachází v západní části 

tohoto kraje.  

Graf 1 – Vývoj pracovní síly ve Středočeském kraji 

 

[14] 
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Graf 2 – Vývoj nezaměstnanosti ve Středočeském kraji 

 

[14] 

Z grafu č. 1 je patrné, že počet obyvatel Středočeského kraje se neustále zvětšuje. Od roku 

2015 do roku 2019 došlo k nárustu počtu obyvatel o 4,34 %. Tento fakt je nejspíše 

zapříčiněný blízkostí a velmi dobrou dostupností do hlavního města. V Praze se ceny bytů 

od roku 2015 do roku 2020 zvýšily téměř dvojnásobně a pro obyvatele se nemovitosti 

v hlavním městě stávají nedosažitelné.  

Nezaměstnanost je velmi spjata s ekonomickou silou regionu. Z grafů je zřejmé, že trend 

posledních let ukazuje na velmi dobrou situaci na trhu práce ve Středočeském kraji. 

Realitní trh byl zásadně ovlivněn pandemií koronaviru. Pro stabilizaci ekonomiky byla 

využita emitace peněz a mnoho lidí se obávalo o jejich hodnotu. Vlivem tohoto faktu, 

nízkých úrokových sazeb hypotečních úvěrů a zrušení daně z nabytí nemovitosti se velké 

množství lidí rozhodlo uložit přebytečné finanční prostředky do nemovitostí, což zapříčinilo 

nárůst jejich cen, pro obyvatele se staly nemovitosti nedosažitelné. Předpokládám, že 

alternativou bydlení se stanou lokality s dobrou dostupností do Prahy.  

3.4 Zajištění investičního majetku 

 V projektu vznikne 5 stavebních parcel, které jsou na obrázku č. 4 označeny čísly 1–5. 

Parcela č. 8 bude sloužit jako zahrada k RD s číslem popisným 348. 

V rámci přípravy pro rozdělení pozemků se zpracovala situace dle konzultací na úřadu 

městského plánování v Rakovníku. 
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Obrázek 4 – Situace rozdělení pozemku 

 

[15] 

3.4.1 Stanovení hodnoty pozemku 

Stanovení hodnoty pozemku je nutné pro zhodnocení, zda-li je příležitost ke koupi 

pozemku finančně přijatelná. Srovnávací metodou bylo zjištěno, že obvyklá cena za stavební 

nezasíťovaný pozemek v lokalitě Řevničov + 5 km se pohybuje v rozmezí 800 Kč až 950 

Kč.  

Tabulka 1 – Ceny nezasíťovaných pozemků v okolí obce Řevničov 

 

Zdroj: Autor (informace Sreality.cz) 

V dohodě s vlastníkem pozemku je, že pozemky č. 7 a č. 8 se nebudou prodávat a zůstanou 

ve vlastnictví stávajícímu majiteli. Ocenění území se týká pouze parcel s čísly (1, 2, 3, 4, 5, 

a 6) s celkovou výměrou 5054 m2. Cena pozemku je stanovena na 900 Kč za m2. Celková 

cena pozemku je 4 548 600 Kč. 

Umístění pozemku cena
velikost 

(m2) cena za m2

doba 
dojezdu do 
Prah - Zličín

Datum 
vyhledání

Milý, okres Rakovník 5 915 650,00 Kč 6227 950,00 Kč 36 min 7.3.
Nové Strašecí 3 980 618,00 Kč 4982 799,00 Kč 24 min 7.3.
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3.5 Předinvestiční fáze 

Předinvestiční fáze je především o zpracování projektové dokumentace a nastínění 

finančního dopadu pro investory.  

Základním bodem této fáze je ověření, zda zamýšlený projekt je z pohledu legislativy 

možný. Pozemek se dle územního plánu obce Řevničov nachází v oblasti SV – plocha 

smíšená obytná venkovská. Územní plán toto území charakterizuje k hlavnímu využití 

bydlení v rodinných domech. Přípustné využití je shrnuto v následující tabulce 2. [15] 

Tabulka 2 – Možnosti využití území SV 

 

[16]  

Řešený pozemek je v ÚP zahrnut do kategorie SV, která je sousedí s oblastí BV – Plochy 

bydlení – bydlení v rodinných domech – venkovské. Pro obě tyto oblasti platí podobné 

regulativy urbanistického uspořádání v obci, proto připojuji tabulku č. 2, ve které shrnuji 

jejich možné využití.  

Hlavní využití rodinné domy
stávající využití
objekty pro ubytování
služby a základní občanská vybavenost
veřejná prostranství a veřejná zeleň
dětská hřiště
garáže, parkovací stání
dopravní infrastruktura
technická infrastruktura (včetně energetických zařízení)
stavby pro drobné podnikání, které nesnižují kvalitu 
životního prostředí, pohodu bydlení na vymezené ploše 
a jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména příslušné 
ploše
řadové domy
bytové domy

Nepřípustné využití veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, 
přípustným a podmíněně přípustným využitím

Podmínky prostorového 
uspořádání

novostavby a změny staveb před dokončením budou 
respektovat dochovanou urbanistickou a 
architektonickou strukturu, zejména výškovou hladinu a 
objemovou strukturu okolní zástavby

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ

Přípustné využití

Podmíněně přípustné 
využití
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Tabulka 3 – Možnosti využití území BV (vypracoval Autor) 

 

[16]  

Návrh Rodinných domů: 

Z tabulek č. 2 a č. 3 je zřejmé, že jednotlivé rodinné domy musí splňovat regulativy území 

územního plánu obce.  

Varianta rozparcelování má nejmenší parcelu o velikosti 701 m2. Maximální výměra 

zpevněných ploch je 30 % z výměry pozemku, což odpovídá 210,3 m2 zastavěného území. 

Výška rodinného domu může být maximálně 2 nadzemní podlaží + obytné podkroví. 

Objekty musí respektovat již stávající povahu obytných budov. Rodinný dům musí mít 

sedlovou střechu. 

Hlavní využití rodinné domy
stávající využití
parkování v rámci vlastního pozemku
služby a základní občanská vybavenost
veřejná prostranství a veřejná zeleň
pěstování zeleniny a ovoce pro vlastní potřebu
parkoviště pro osobní automobily
chov drobného domácího zvířectva
dopravní infrastruktura
technická infrastruktura (včetně energetických zařízení)
stavby pro drobné podnikání, které nesnižují kvalitu 
životního prostředí, pohodu bydlení na vymezené ploše a 
jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména příslušné ploše
výstavba na plochách Z1 a P1 za podmínky provedení 
biologického průzkumu před realizací záměru

Nepřípustné využití
veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, 
přípustným a podmíněně přípustným využitím

pro plochy nad 1 ha je nutné zpracovat územní studii
stavby musejí respektovat architektonicko–urbanistický 
charakter okolní stávající zástavby (zejména typ a půdorys 
domů, tvar a typ střech)
maximální výška zástavby: dvě nadzemní podlaží + obytné 
podkroví
podíl zpevněných ploch max. 30 % z výměry stavebního 
pozemku
velikost stavebních pozemků v zastavitelných plochách min. 
800 m2 , ve zvláště odůvodněných případech, např. u 
rohových parcel, zbytkových parcel apod., lze povolit 
výměru 600m2

Podmíněně přípustné 
využití

Podmínky prostorového 
uspořádání

PLOCHY BYDLENÍ - BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ

Přípustné využití
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 Pro studii byl zvolen modelový nízkoenergetický patrový dům s dispozicí 5+1 od ateliéru 

Thermo plus, viz. Obrázek číslo 5. Tento typ domu by byl umístěn na všech parcelách, na 

kterých se uvažuje o výstavbě. Vzniklo by tak ucelené území se stejnou urbanistickou 

charakteristikou.  

Obrázek 5 – Modelový dům 

  

[17] 

Obrázek 6 – půdorys 1NP 

 

[17] 
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Obrázek 7 – půdorys 2NP 

 

[17] 

Tabulka 4 – Základní charakteristiky domu 

 

Zdroj: Autor  

[17] 

CENA bez DPH DPH CELKOVÁ CENA
cena 4 200 000 Kč        15% 4 830 000 Kč        
dispozice 5+1
počet podlaží 2
zastavěná plocha 125,9 m2

užitná plocha 124,45 m2

obestavěný prostor 715 m3

střecha sedlová (45°)

Nízkoenergetický patrový dům 5+1
Thermo plus - proejktový ateliér
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Tabulka 5 – Tabulka místností modelového domu 

 

[17] 

3.6 Propočet nákladů na zasíťování pozemků 

Propočet nákladů na změnu využití území je velmi důležitou součástí pro celkové nacenění 

jednotlivých parcel. Při naceňování jsou využity jednotkové ceny a cenové nabídky od 

dodavatelů. Jednotkové ceny stavebních prací jsou stanoveny v Cenovém ukazateli pro 

stavebnictví pro rok 2020. 

Tabulka 6 – Cena komunikace 

 

Tabulka 7 – Cena kanalizace 

 

 

obývací pokoj 25,5
spíž 3,95
kuchyň 7,65
wc 1,35
koupelna 4,1
hala 4,95
zádveří 6,6
pracovna 12

ložnice 14,8
pokoj 17,65
pokoj II 13,9
koupelna 8,2
hala 3,8

CELKEM 124,45
garáž 28,25

Místnosti (m2)

2NP

1NP

plocha 551 m2
jednotková cena 1224 kč/m2
celková cena

Pozemní komunikace dle JKSO 822.2 - kryt z dlážděných prvků

674 424,00 Kč              

délka 80 m2
jednotková cena 3555 kč/m2
celková cena

Kanalizace trubní dle JKSO 827.2 

284 400,00 Kč              
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Tabulka 8 – Náklady na zavedení el. en. ke všem domům 

 

[18] 

Tabulka 9 – Propočtené náklady na přeměnu pozemku na stavební pozemky 

 

Celkové náklady dle tabulky č. 9 na přeměnu stávajícího pozemku na stavební parcely jsou 

1 572 983 Kč bez DPH. Cena nákupu pozemku je 4 548 600 Kč. Celková cena na nákup 

pozemku a přeměnu území je 6 121 583 Kč. Na základě těchto informací mohu nacenit 

jednotlivé pozemky.  

Cena jednotlivých parcel bude stanovena srovnávací metodou podobných stavebních 

parcel v oblasti Řevničov + 5 km.  

Tabulka 10 – Nabídky na prodej zasíťovaných pozemků v okolí Řevničova + 5 km 

 

Zdroj: Autor (Sreality.cz) 

délka 5 ks
jednotková cena 12500 kč/ks
celková cena 62 500,00 Kč                

Náklady na zavedení el. en.

Popis činnosti
propočtené 

náklady
Zpracování situace dělení pozemku 22 479,34 Kč       
1. fáze hydrogeologického posudku 7 500,00 Kč         
1. fáze geodetického zaměření 4 132,23 Kč         
2. fáze hydrogeologického posudku 11 500,00 Kč       
2. fáze geodetického zaměření 18 000,00 Kč       
Projekt inženýrských sítí  + komunikace 124 647,12 Kč     
Realizace komunikace 674 424,00 Kč     
Realizace kanalizace 80 m 284 400,00 Kč     
Realizace studen (5x) 250 000,00 Kč     
Osvětlení 50 000,00 Kč       
El. en. (5x) 62 500,00 Kč       
Vyjmutí půdy z ZPF (zemědělského půdního fondu) 63 400,00 Kč       

CELKOVÁ SUMA 1 572 982,69 Kč  
DPH (21%) 330 326,36 Kč     
Celková cena vč. DPH 1 903 309,06 Kč  

Do této lochy se počítá pouze zastavěná plocha, ve výpočtu zohledňuji 50% pozemku 
(2500 m2)

Umístění 
pozemku cena

velikost 
(m2) cena za m2

doba 
dojezdu do 
Prah - Zličín

Datum 
vyhledání

Drnek 2 880 000,00 Kč 933 3 086,82 Kč 24 min 21.2.
Nové Strašecí 2 900 000,00 Kč 858 3 379,95 Kč 24 min 21.2.
Olešná 3 912 340,00 Kč 1966 1 990,00 Kč 38 min 21.2.
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Z těchto dat je zřejmé, že menší pozemky mají jednotkovou cenu za m2 vyšší viz. tabulka 

č. 10. Odůvodněním je, že investice do zasíťování pozemků má podobné investiční náklady 

a nerozhoduje tudíž velikost pozemku.  

Tabulka 11 – Ceny jednotlivých stavebních parcel 

 

Zdroj: Autor 

3.7 Propočet nákladů na výstavbu domu 

Pro stanovení celkových nákladů se využijí jednotkové ceny za m3 obestavěného prostoru. 

Jednotková cena je určena z jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO). Propočet je 

vytvořen pro výstavbu domu na pozemku č. 5. 

3.7.1 Zařazení objektu dle JKSO 

Propočet je vytvořen na základě cenové soustavy ÚRS. Zkoumaný objekt spadá do 

kategorie 803 – budovy pro bydlení. 

Rodinné domy v projektu budou mít dřevěnou nosnou konstrukci, jelikož výstavba domů 

s konstrukcí na bázi dřeva je rychlejší. Dnes je veliký tlak od zákazníků na udržitelnost a 

ekologii, což tento typ konstrukce splňuje při markentingové strategii.  

Konstrukčně materiálová charakteristika: svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní 

hmoty 

803.6 Domky rodinné jednobytové – jednotková cena je 6 300 Kč/m3 

Obestavěný prostor je dle projektu 715 m3 

A. Projektové a průzkumné práce 

Výpočet honoráře dle honorářových zón 

Honorářová zóna III – Stavby, objekty a zařízení administrativní, ubytovny a 

bytové objekty se standardním vybavením a průměrnými nároky 

Započitatelné náklady v mil. Kč – 4,66 mil. Kč 

Velikost 
parcely (m2)

Cena za 
(m2)

cena bez DPH DPH (21%) cena s DPH

Parcela č. 1 1040 2750 2 860 000 Kč 600 600 Kč 3 460 600 Kč
Parcela č. 2 1038 2750 2 854 500 Kč 599 445 Kč 3 453 945 Kč
Parcela č. 3 1019 2750 2 802 250 Kč 588 473 Kč 3 390 723 Kč
Parcela č. 4 701 2980 2 088 980 Kč 438 686 Kč 2 527 666 Kč
Parcela č. 5 705 2980 2 100 900 Kč 441 189 Kč 2 542 089 Kč

CELKEM 12 706 630 Kč 2 668 392 Kč 15 375 022 Kč
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Rozmezí ceny projektových prací je 7,7 % – 9,37 % z celkových započitatelných 

nákladů, což odpovídá intervalu 358 820 Kč – 436 642 Kč. Ve výpočtu je 

uvažováno s 8 %, protože se jedná o 5 typových domů, které budou mít podobné 

projektové dokumentace.  

Cena projektových prací bez DPH =  372 800 Kč 

DPH (21%) =  78 288 Kč 

Celkem včetně DPH 451 088 Kč 

B. Provozní soubory 

Žádné 

Celkem provozní soubory:  0 Kč 

C. Stavební objekty 

 SO 111 Stavební objekt 

Náklady na realizaci jsou 715 * 6300 =  4 504 500 Kč. 

Tabulka 12 – Cena modelového domu (HSV) 

 

Zdroj: Autor [19] 

4 504 500 Kč
Díl %  Cena 

1 Zemní práce 1,7 76 577 Kč
2 Základy, zvláštní zakládání 3,8 171 171 Kč
3 Svislé a kompletní konstrukce 15,7 707 207 Kč
4 Vodorovné konstrukce 9,4 423 423 Kč
5 Komunikace 0 Kč
6 Úpravy povrchu, podlahy 10,2 459 459 Kč
8 Trubní vedení 0,1 4 505 Kč
9 Ostatní konstrukce, bourání 7,4 333 333 Kč

99 Staveništní přesun hmot 2,9 130 631 Kč

Cena stavebního objektu SO 1 Modelový dům

HSV
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Tabulka 13 – Cena modelového domu (PSV) 

 

Zdroj: Autor [19] 

711 Izolace proti vodě 1,1 49 550 Kč
712 Živičné krytiny 0,6 27 027 Kč
713 Izolace tepelné 2,7 121 622 Kč
715 Izolace chemické 0,1 4 505 Kč
721 Vnitřní kanalizace 1,5 67 568 Kč
722 Vnitřní vodovod 1,3 58 559 Kč
723 Vnitřní plynovod 0,8 36 036 Kč
724 Strojní vybavení 0,1 4 505 Kč
725 Zařizovací předměty 4,8 216 216 Kč
726 Instalační prefabrikáty 0,4 18 018 Kč
731 Kotelny 1,6 72 072 Kč
732 Strojovny 0,4 18 018 Kč
733 Rozvod potrubí 1,1 49 550 Kč
734 Armatury 0,7 31 532 Kč
735 Otopná tělesa 0,9 40 541 Kč
761 Konstrukce sklobetonové 0 Kč
762 Konstrukce tesařské 3 135 135 Kč
763 Dřevostavby 0,1 4 505 Kč
764 Konstrukce klempířské 3,7 166 667 Kč
765 Krytiny tvrdé 0,6 27 027 Kč
766 Konstrukce truhlářské 6,6 297 297 Kč
767 Konstrukce zámečnické 2,7 121 622 Kč
771 Podlahy z dlaždic a obklady 2 90 090 Kč
772 Kamenné dlažby 0 Kč
773 Podlahy teracové 0 Kč
775 Podlahy vlysové a parketové 0,2 9 009 Kč
776 Podlahy povlakové 1,4 63 063 Kč
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 Kč
781 Obklady keramické 0,8 36 036 Kč
782 Konstrukce z přírodního kamene 0,1 4 505 Kč
783 Nátěry 1,3 58 559 Kč
784 Malby 0,5 22 523 Kč
786 Čalounické úpravy 0,3 13 514 Kč
787 Zasklívání 0,1 4 505 Kč
791 Montáž zařízení velkokuchyní 0 Kč
793 Montáž zařízení prádelen a čistíren 0,1 4 505 Kč

M21 Elektromontáže 5,5 247 748 Kč
M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky 1,2 54 054 Kč
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0,1 4 505 Kč
M33 Montáže dopravních zařízení a vah 0 Kč
M36 Montáže měřících a regul. zařízení 0,3 13 514 Kč
M43 Montáže ocelových konstrukcí 0 Kč
M46 Zemní práce při montážích 0,1 4 505 Kč
M99 Ostatní práce montážní 0 Kč

PSV
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ZRN 1 = 4 504 500 Kč 

 SO 147 Oplocení pozemků 

Zatřídění objektu dle JKSO: 

13.5 Plot zděný z plotových tvárnic, sloupky zděné do betonových patek – 

820 Kč/m2 

Výměra: plot je dlouhý 76 m a výška plotu je 1,5 m.  

Plocha: 76*1,5 = 114 m2 

Základní rozpočtové náklady = 114*820 = 93 480 Kč. 

ZRN 2 = 93 480 Kč 

 SO 204 Kanalizace 

Zatřídění objektu dle JKSO: 

13.1 profil potrubí DN300 

Konstrukční charakteristika: 1) z trub z plastických hmot – 2 563Kč/m 

Délka 4 m 

Základní rozpočtové náklady = 4*2 563 = 10 252 Kč. 

ZRN 3 = 10 252 Kč 

 SO 404 Vodovod 

Zatřídění objektu podle JKSO: 

12.3 profil potrubí DN100 – připojení domu ke studni. 

Konstrukční charakteristika: 1) z trub z plastických hmot – 2 323 Kč/m 

délka 5 m 

Základní rozpočtové náklady = 5*2 323 = 11 615 Kč 

ZRN 4 = 11 615 Kč 

 SO 700 Komunikace 

Zatřídění objektu podle JKSO: 

822.2 komunikace pozemní 

Konstrukční charakteristika: Ze zámkové dlažby – 1 224 Kč/m² 

Plocha 16 m2 

Základní rozpočtové náklady = 16*1 224 = 19 584 Kč 

ZRN 5 = 19 584 Kč 

 SO 802 Sadové úpravy 

Listnaté stromy na rostlém terénu vel. Φ16–18 cm – 8 000 Kč/kus 

Počet kusů – 3 
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Základní rozpočtové náklady – 3*8 000 = 24 000 Kč 

Trávník rekreační (parkový) – 41 Kč/m² 

Plocha – 500 m² 

Základní rozpočtové náklady – 500*41 = 20 500 Kč 

ZRN 6 = 20 500 Kč 

Tabulka 14 – Rekapitulace ceny modelového domu 

 

Zdroj: Autor 

 

D. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy 

Celkem: 0 Kč 

E. Umělecká díla 

Celkem: 0 Kč 

F. Vedlejší rozpočtové náklady 

CZRN = 4 659 931 Kč 

NUS (náklady umístění staveniště) – 4% * 4 659 931 = 186 397 Kč 

DPH (15%) 27 960 Kč 

Celkem včetně DPH = 214 357 Kč 

G. Ostatní náklady 

CZRN = 4 659 931 Kč 

Poplatky 1% z CZRN = 46 599 Kč 

Náklady na marketing 3 % z CZRN = 139 798 Kč 

Celkem ostatní náklady = 186 397 Kč 

DPH (21%) = 39 143 Kč 

Celkem včetně DPH = 225 540 Kč 

H. Rezerva 

CZRN = 4 659 931 Kč 

Rezerva 6% z CZRN = 279 596 Kč 

Ozn. Název stavebního objektu Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH
SO 111 Modleový dům 4 504 500 Kč 15% 5 180 175 Kč
SO 147 Oplocení 93 480 Kč 21% 113 111 Kč
SO 204 Kanalizace splašková 10 252 Kč 15% 11 790 Kč
SO 404 Vodovod 11 615 Kč 15% 13 357 Kč
SO 700 Komunikace 19 584 Kč 21% 23 697 Kč
SO 802 Sadové úpravy 20 500 Kč 21% 24 805 Kč

CZRN 4 659 931 Kč 5 366 934 Kč

REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
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DPH (21%) = 58 715 Kč 

Celkem včetně DPH = 338 311 Kč 

I. Ostatní investice 

Náklady na pořízení pozemku.  

o Parcela č. 5 = 705 m2 

Cena: 705 * 2 980 Kč = 2 100 900 Kč bez DPH  

J. Nehmotný investiční majetek 

Celkem: 0 Kč 

K. Provozní náklady 

Celkem: 0 Kč 

L. Kompletační činnost 

CZRN = 4 659 931 Kč 

Rezerva 2% z CZRN = 93 199 Kč 

DPH (21%) = 19 572 Kč 

Celkem včetně DPH = 112 771 Kč 

Tabulka 15 – Rekapitulace celkových nákladů na pořízení domu 

 

Zdroj: Autor 

Propočtem jsou ověřeny náklady na výstavbu modelového domu na konkrétním pozemku 

včetně nákupu pozemku.  

 

Název Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH
A Projektové a průzkumné práce 372 800 Kč 21% 451 088 Kč
B Provozní soubory 0 Kč 0 Kč
C Stavební objekty 4 659 931 Kč 15%/21% 5 366 934 Kč
D Stroje, zařízení, inventář (invest.) 0 Kč 0 Kč
E Umělecká díla 0 Kč 0 Kč
F Vedlejší rozpočtové náklady 186 397 Kč 15% 214 357 Kč
G Ostatní náklady 186 397 Kč 21% 225 540 Kč
H Rezerva 279 596 Kč 15% 321 535 Kč
I Ostatní investice 2 100 900 Kč 21% 2 542 089 Kč
J Nehmotný investiční majetek 0 Kč 0 Kč
K Provozní náklady 0 Kč 0 Kč
L Kompletační činnost 93 199 Kč 15% 107 179 Kč

7 879 220 Kč 9 228 723 KčCelkové náklady na pořízení stavby

REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ NA POŘÍZENÍ STAVBY
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Tabulka 16 – Rekapitulace stavebních nákladů 

 

Zdroj: Autor 

Z tabulky č. 16 je zřejmé, že náklady na výstavbu domu jsou propočteny na 5 778 320 Kč. 

Cenová nabídka od stavební společnosti na vybudování modelového domu je 4 200 000 Kč. 

Cenová nabídka neobsahuje položky mimo cenu stavebního objektu. Bude vytvořeno 

několik modelových situacích, ze kterých bude vyhodnocena nejvhodnější varianta pro 

investora.  

3.8 Prodejní cena domu 

Průzkumem trhu budou zjištěny nabízené nemovitosti, které budou charakterem odpovídat 

zkoumanému modelovému domu. Zjištěnými fakty je následně možné stanovit maximální 

cenu nabízených domů, která bude respektovat tržní ceny. Tímto krokem bude docíleno 

toho, že rodinné domy nebudou mít vyšší cenu, než jsou nabízené rodinné domy v okolí obce 

a prodej domů bude rychlejší a snazší.  

Název Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH
A Projektové a průzkumné práce 372 800 Kč 21% 451 088 Kč
C Stavební objekty 4 659 931 Kč 15%/21% 5 366 934 Kč
F Vedlejší rozpočtové náklady 186 397 Kč 15% 214 357 Kč
G Ostatní náklady 186 397 Kč 21% 225 540 Kč
H Rezerva 279 596 Kč 15% 321 535 Kč
L Kompletační činnost 93 199 Kč 15% 107 179 Kč

5 778 320 Kč 6 686 634 Kč

REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ NA POŘÍZENÍ STAVBY

Celkové náklady na pořízení stavby
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Tabulka 17 – Domy k prodeji v okolí obce Řevničov 

 

Zdroj: Autor (Sreality.cz) 

Tabulka č. 17 udává nabízené domy k prodeji v okolí obce Řevničov. Každý z domů má 

jiné parametry, proto bylo nutné všechny nabídky sjednotit na stejnou úroveň. Při vyhledání 

nabídek domů k prodeji byl kladen důraz na podobný standard domů, který by odpovídal 

standardu modelových domů. 

Zásadní faktor, který ovlivňuje cenu nemovitosti, je velikost pozemku. Z tabulky je 

zřejmé, že velikosti pozemků jsou rozdílné, proto bylo nutné pozemky ohodnotit a celkovou 

cenu snížit o cenu pozemku. Dalším neméně důležitým faktorem je užitná plocha uváděná 

v m2. Tato hodnota nám udává velikost domu. Následně byly porovnány domy podle 

dopravní dostupnosti automobilem do Prahy – Zličín. Z těchto dat se následně jednotlivé 

nabídky porovnaly v % z hlediska podobnosti zkoumaného projektu. Výsledná podobnost 

domů byla využita v průměrné ceně za m2, která vyšla 39 174 Kč. Vzhledem k novostavbě, 

nízkoenergetické náročnosti domu a urbanistické jednotnosti projektu byla cena stanovena 

Obec Ledce Mšecké Žehrovice Řisuty V Srní, Stochov

Cena celkem (kč) 8 755 000 Kč 6 990 000 Kč 7 499 900 Kč 9 500 000 Kč

Užitná plocha domu 127 132 111 190

Velikost parcely (m2) 926 280 1076 734

Cena parcely za m2 3 500 Kč 5 000 Kč 3 500 Kč 3 600 Kč

Celková cena parcely 3 241 000 Kč 1 400 000 Kč 3 766 000 Kč 2 642 400 Kč

Dostupnost automobilem do 
Prahy - Zličín 25 min 25 min 26 min 20 min

Celková podobnost projektu 90% 60% 70% 60%

Cena domu bez hodnoty 
parcely 5 514 000 Kč 5 590 000 Kč 3 733 900 Kč 6 857 600 Kč

cena za m2 užitné plochy 43 417 Kč 42 348 Kč 33 639 Kč 36 093 Kč

Přepočet ceny za m2 dle 
podobnosti projektu 39 076 Kč 25 409 Kč 23 547 Kč 21 656 Kč

V ceně za m2 je zohledněna celková podobnost se zkoumaným projektem
Průměrná cena za m2 nebízených nemovitostí v okolí obce Řevničov 

39 174 Kč
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na 45 000 Kč za obytnou plochu a 30 000 Kč za plochu garáže. Celková cena domu je 

stanovena v tabulce č. 18 

Tabulka 18 – Stanovená prodejní cena domu 

 

[17] 

Zdroj: Autor 

3.9 Zdroje financování 

Nedílnou součástí nákladů projektu je financování projektu. Pro stanovení výše úvěru je 

nutné stanovit celkovou výši nákladů, které je nutné profinancovat. Podmínkou bankovních 

institucí pro financování developerských objektů je poskytnutí vlastních zdrojů 

developerské společnosti v obvyklé výši 20 %, zbylých 80 % (LTV – loan to value) poskytne 

banka za podmínek, že výnos z projektu je vyšší než jeho náklady. Obvyklé procento pro 

poskytnutí úvěru se pohybuje v rozmezí 3,5 % – 5 % p.a. pro výstavbu objektů pro bydlení 

a pro zasíťování pozemků se aktuálně pohybuje 2 % – 3 %. 

Pro účely této práce se modelové domy budou prodávat až po jejich výstavbě a stavební 

pozemky až po celkovém zasíťování. 

Celý developerský projekt je rozdělen do 2 dílčích částí. Rozdělení je nutné z pohledu 

financování projektu. Zasíťování a rozparcelování je z hlediska rizika pro banky příznivější 

oproti výstavbě rodinných domů. První fáze je tedy rozparcelování, kde bude uvažováno 

s 2,5 % úrokovou sazbou p.a. Tato sazba je uvažovaná pouze u varianty č. 1. Druhá fáze je 

financování výstavby rodinných domů, ve které bude uvažováno s 4 % úrokovou sazbou p.a. 

Obě hodnoty byly konzultovány s odborníky na financování.  

3.10 Výpočty výnosnosti 

V této kapitole diplomové práce budou zhodnoceny čtyři varianty řešení zkoumaného 

projektu. Jednotlivé situace budou kombinovat prodej domů a prodej pozemků v rozdílných 

fázích projektu.  

Pro výpočty výnosnosti budou užity již zpracované hodnoty z kapitol „zajištění 

investičního majetku, propočet nákladů na zasíťování pozemků a propočet nákladů na 

Modelový dům (m2)
Jednotková prodejní 

cena za m2
Cena

Plocha užitná 124,45 45 000,00 Kč 5 600 250,00 Kč
Plocha garáže 28,25 30 000,00 Kč 847 500,00 Kč

6 447 750 KčProdejní cena domu
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výstavbu domů“. Dalšími faktory, které ovlivní celkové vyhodnocení projektu je samotná 

cena pozemků, která je vypočtena srovnávací metodou k datu 03/2021. V kalkulaci tedy 

bude užita současná hodnota pozemků. Do výpočtu výnosnosti i harmonogramu je zahrnuta 

položka na řízení projektu ve výši 25 000 Kč/měs. Položka je stanovena odhadem s ohledem 

na skutečnost, že manager může řídit více projektů zároveň a náklad se tím snižuje.  

3.10.1 Modelová situace 1 

V modelové situaci č. 1 je zpracovaná návratnost investice za 12 měsíců od nákupu 

pozemku. Zdroj financování je kombinace vlastního kapitálu ve výši 20 % (1 294 317 Kč) 

z celkových nákladů projektu a 80 % cizího kapitálu (5 177 266 Kč), který bude úročen 

2,5 % za rok.  

Modelová situace počítá s nákupem pozemku a přeměnou území na 5 stavebních parcel 

dle zpracované situace na obrázku č. 4, které budou následně prodány. Celková uvažovaná 

doba tohoto projektu je 1 rok.  

Vyhodnocení Modelové situace č. 1 

Kompletní tabulka cash-flow je v příloze č. 1 (Harmonogram – 1. modelová situace)  

Tabulka je rozdělena na jednotlivé položky, které představují nutné investice do pozemků, 

které zajití, že se z pozemků stanou stavební parcely. V sestavování harmonogramu bylo 

dbáno na posloupnost jednotlivých činností tak, aby nedocházelo k prostojům a celkovému 

zdržení projektu. Zdržení projektu může mít za následek zvýšení nákladů na financování 

projektu a snižování výnosnosti projektu.  

Graf 3 – Finanční průběh modelové situace č. 1 

 

Zdroj: Autor 
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Z grafu č. 3 je zřejmé, že největším nákladem je nákup pozemku, který již bude financován 

kombinací vlastního a cizího kapitálu. 

Tabulka 19 – Průběh úvěru pro financování modelové situace č. 1 

 

Zdroj: Autor 

Výpočet úvěru je nutný zpracovat pro získání nákladů na financování projektu, které se 

promítnou do celkového finančního zhodnocení modelové situace. Z tabulky č. 19 a z grafu 

č. 3 vyplývá, že financování cizím kapitálem je nutné od počátku projektu. Náklady na úvěr 

jsou v celkové výši 135 432 Kč.  

 Po nákupu pozemku je možné začít s projektovými a průzkumnými pracemi, které jsou 

popsány a oceněny v kapitole „Propočet nákladů na zasíťování“. Doba 7 měsíců 

projektování byla stanovena s ohledem na náročnost organizace práce. Je nutná koordinace 

několika profesí a neméně důležitá je doba schvalovacího procesu na Městském úřadu 

plánovaní a rozvoje v Rakovníku a Novém Strašecí, která je časově zahrnuta do této 

položky. V případě schválení dané situace bude následovat realizace kopaných studen, 

kanalizace, komunikace a osvětlení. Po realizaci veškerých sítí bude zažádáno o vyjmutí 

půdy ze zemědělského půdního fondu. Tato administrativa již bude řešena spolu s budoucími 

0,025               
1 354 317 Kč
5 417 266 Kč
6 771 583 Kč

Měs. Anuita Úrok Úmor Zůstatek
-       -5 417 266 Kč

1         0 Kč 11 286 Kč 0 Kč -5 428 552 Kč
2         0 Kč 11 286 Kč 0 Kč -5 439 838 Kč
3         0 Kč 11 286 Kč 0 Kč -5 451 124 Kč
4         0 Kč 11 286 Kč 0 Kč -5 462 410 Kč
5         0 Kč 11 286 Kč 0 Kč -5 473 696 Kč
6         0 Kč 11 286 Kč 0 Kč -5 484 982 Kč
7         0 Kč 11 286 Kč 0 Kč -5 496 268 Kč
8         0 Kč 11 286 Kč 0 Kč -5 507 554 Kč
9         0 Kč 11 286 Kč 0 Kč -5 518 840 Kč

10       0 Kč 11 286 Kč 0 Kč -5 530 126 Kč
11       0 Kč 11 286 Kč 0 Kč -5 541 412 Kč
12       0 Kč 11 286 Kč -5 552 698 Kč 0 Kč

CELKEM 135 432               

celkem
cizí kapitál (80%)

vlatsní kapitál (20 %)
úrok pa

ÚVĚR
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majiteli pozemků. Marketingová strategie bude zajištěna externím dodavatelem. Počátek 

marketingové strategie je plánován 3 měsíce před dokončením veškerých prací.  

Pro modelovou situaci č. 1 vyšlo výnosové procento IRR (vnitřní výnosové procento) 

83,967 %. IRR je závislé na době trvání celého projektu. V případě zpoždění, nebo odchýlení 

se od stanoveného harmonogramu a prodloužení prodeje parcel, by došlo k nutnosti 

financovat projekt delší dobu a tím by se zvyšovaly náklady a IRR by se snižovalo. 

Vzhledem ke krátkodobosti projektu nebude uvažovaná výnosnost s diskontním faktorem 

a NPV pro porovnání s dalšími variantami bude uvažováno jako obyčejné CF projektu, které 

vyšlo v kladně 5 799 616 Kč. Návratnosti vloženého kapitálu bude dosaženo při prodeji 

alespoň 3 parcel z celkového počtu.  Kompletní vyhodnocení efektivnosti projektu je 

v příloze s názvem „Efektivnost 1. modelové situace“. 

3.10.2 Modelová situace 2 

Situace se bude zabývat kompletním developmentem pozemků i kompletním 

developmentem rodinných domů v horizontu 6 let. Výsledným produktem se stane pět 

rodinných domů. Zdroj financování je rovněž jako v modelové situaci č. 1 kombinace 

vlastního kapitálu ve výši 20 % (2 434 009 Kč) a cizího kapitálu ve výši 80 % 

(9 736 037 Kč). Investor bude muset počítat s prostředky k financování průběžné výstavby, 

která bude zpětně profinancovaná bankou každý měsíc dle prokázané dokončenosti stavby. 

Dle nákladovosti v jednotlivých měsících byla stanovena maximální částka ve výši 

715 100 Kč. Tato hodnota je pouze v měsíci č. 8 projektu a v následujících měsících se již 

částka pohybuje v intervalu do 600 000 Kč.  

Vyhodnocení Modelové situace č. 2 

Kompletní tabulka cash-flow je v příloze č. 2 (Harmonogram – 2. modelová situace) 

Harmonogram je rozdělen do úseků rozparcelování a následné výstavby jednotlivých 

domů rozložených v čase. Harmonogram bylo nutné zpracovat pro vyčíslení nákladů 

v měsících a zjistit tak sumy peněžních prostředků k financování výstavby. V této modelové 

situaci je klíčové dbát na dodržování stanoveného harmonogramu, aby nedocházelo ke 

zpoždění částí výstavby. Technologické postupy výstavby jsou vázané na roční období. 

V případě nedodržení termínů může dojít k prodražení technologie stavby a zároveň 

prodražení projektu vlivem nákladů financování cizím kapitálem. 
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Graf 4 – Finanční průběh modelové situace č. 2 

 

Zdroj: Autor 

Z grafu č. 4 vyplývá, že výstavba je rozdělena do šesti úseků. Prvním úsekem je nákup, 

zasíťování a rozparcelování pozemku. Druhou fází je výstavba prvního domu a jeho prodej. 

Následná fáze je již obdobná jako fáze dvě, ale je posunuta v čase. Výnosem z prodeje 

prvního domu se financuje výstavba druhého domu. Tento koloběh je ukončen prodejem 

posledního pátého domu.  

Podrobné financování projektu je zpracované v tabulce, která je v příloze pod názvem 

„Podmínky úvěru – Modelová situace č. 2“. Výpočet je vytvořen na základě developerského 

financování výstavbových projektů. Pro účely diplomové práce byl výpočet upraven. Zpětné 

profinancování a úroky plynoucí z čerpaných peněz jsou na měsíční bázi. V tabulce jsou 

vyčísleny náklady na úvěr v jednotlivých měsících. Celkové náklady na financování cizím 

kapitálem jsou při úrokové míře 4 % p.a. 579 367 Kč.  

Pro 2. modelovou situaci vyšlo IRR (vnitřní výnosové procento) 14,276 %. Výnosové 

procento by se výrazně snížilo, pokud by došlo k prodloužení projektu v prvních 3 letech, 

jelikož v těchto fázích dochází k financování především cizími zdroji, což se promítá do 

nákladovosti projektu. NPV (čistá současná hodnota) je při 4 % diskontním faktoru na 

hodnotě 4 829 779 Kč. Návratnosti investice bude dosaženo při prodeji 3. domu. Kompletní 

vyhodnocení efektivnosti projektu je v příloze s názvem „Efektivnost 2. modelové situace“. 

3.10.3 Modelová situace 3 

Situace je zaměřena na optimálnější řízení CF projektu. Po fázi developmentu pozemků 

bude prodán pozemek č. 5. Na zbylých pozemcích proběhne výstavba čtyř rodinných domů, 

které se stanou koncovým produktem pro zákazníky. Prodejem pozemku developer získá 
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finance, kterými bude moci částečně krýt výstavbu domů a sníží tak náklady na úvěr. 

Plánovaným prodejem pozemku developer sníží celkový úvěr na výstavbu a sníží tak nároky 

banky na vložení 20 % vlastního kapitálu do projektu. Namísto potřebných 2,43 mil. viz 

2. modelová situace, nyní bude potřebovat 2,01 mil. Kč. Rovněž jako v situaci č. 2 bude 

muset developer kromě zmíněných 2,01 mil. Kč disponovat vlastními prostředky ve výši 

715 100 Kč pro zajištění provozního kapitálu.  

Vyhodnocení Modelové situace č. 3 

Kompletní tabulka cash-flow je v příloze č. 3 (Harmonogram – 3. modelová situace) 

Harmonogram je vytvořen na základě harmonogramu k modelové situaci č. 2. Projekt je 

kratší o 1 rok oproti modelové situaci č. 2. z důvodu výstavby pouze čtyř rodinných domů. 

Největší rozdíl mezi modelovými situacemi 2 a 3 je po první fázi realizace tedy 

rozparcelování pozemku, kdy dojde k výnosu z prodeje pozemku č. 5. Tímto krokem dojde 

ke snížení potřeby jak vlastního, tak cizího kapitálu. 

Dodržování stanoveného harmonogramu a technologických postupů je stejně důležité, 

jako v situaci č. 2.  

Graf 5 – Finanční průběh modelové situace č. 3 

 

Zdroj: Autor 

Z grafu č. 5 vyplývá, že výstavba je rozdělena do pěti úseků. Prvním úsekem je nákup, 

zasíťování, rozparcelování pozemků a prodej pozemku č. 5. Druhou fází je výstavba prvního 

domu a jeho prodej. Následná fáze je již obdobná jako fáze dvě, ale je posunuta v čase. 

Výnosem z prodeje prvního domu se financuje výstavba druhého domu. Tento koloběh je 

ukončen prodejem posledního čtvrtého domu.  

Podrobné financování projektu je zpracované v tabulce, která je v příloze pod názvem 

„Podmínky úvěru – Modelová situace č. 3“. Financování projektu je obdobné, jako 
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v modelové situaci č. 2. Celkové náklady na financování cizím kapitálem jsou při úrokové 

míře 4 % p.a. 420 809 Kč.  

Pro 3. modelovou situaci vyšlo IRR 21,531 %, NPV 5 537 677 Kč. Návratnosti investice 

se dosahuje při prodeji 2. domu. Kompletní vyhodnocení efektivnosti projektu je v příloze 

s názvem „Efektivnost 3. modelové situace“.  

3.10.4 Modelová situace 4 

Situace je propočtena podobně jako 3. modelová situace, ale do kalkulace je zahrnuta 

cenová nabídka od dodavatele stavby na 1 dům ve výši 4 200 000 Kč namísto propočtených 

nákladů 4 504 500 Kč. Snížením nákladů by se měla situace z hlediska výnosu zlepšit oproti 

modelové situaci č. 3. Další faktor, který bude mít pozitivní vliv, je snížení nákladů na 

financování. Developer bude rovněž při využití maximální finanční páky (LTV 80 %) 

potřebovat méně vlastních peněžních zdrojů. Vlastní zdroje dle výpočtu jsou odhadnuty na 

1,96 mil. Kč. Developer musí mít k dispozici prostředky pro financování výstavby ve výši 

715 100 Kč.  

Vyhodnocení Modelové situace č. 4 

Kompletní tabulka cash-flow je v příloze č. 4 (Harmonogram – 4. modelová situace) 

Harmonogram je vytvořen na základě harmonogramu k modelové situaci č. 3. Největší 

rozdíl oproti situaci č. 3 je snížení nákladů na výstavbu 1 domu o 304 500 Kč. Ušetřené 

prostředky se promítnou do výnosu projektu. Při nižších stavebních nákladech se rovněž 

sníží náklady na financování projektu. Dodržování stanoveného harmonogramu a 

technologických postupů je stejně důležité, jako v situaci č. 2 a 3.  

Graf 6 – Finanční průběh modelové situace č. 4 

 

Zdroj: Autor 
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Z grafu č. 6 vyplývá, že stavba je, jako u situace č. 3, rozdělena do pěti úseků výstavby. 

Průběh výnosů a nákladů je taktéž velmi podobný.  

Podrobné financování projektu je zpracované v příloze v tabulce pod názvem „Podmínky 

úvěru – Modelová situace č. 4“ Maximální výše úvěru je 7 832 017 Kč. Nutnost vlastních 

prostředků je ve výši 1 958 004 Kč. Náklady na financování projektu jsou při úrokové míře 

4 % celkem 398 561 Kč.  

Pro 4. modelovou situaci vyšlo IRR 25,007 %, NPV při 4 % diskontní míře 6 596 492 Kč. 

Návratnosti investice bude dosaženo při prodeji 2. domu. Kompletní vyhodnocení 

efektivnosti projektu je v příloze s názvem „Efektivnost 4. modelové situace“.  

Na modelové variantě č. 4 je zřejmé, že pokud dojde k úspoře nákladů (oproti variantě č. 3) 

na výstavbu domů, tak se celý projekt ekonomicky zefektivní.  

3.11 Analýza rizik 

Pomocí analýzy rizik budou zjištěna a popsána rizika, která mohou negativně ovlivnit 

realizovatelnost, nebo výnosnost projektu. Analýza bude zpracována pomocí matice rizik, 

ve které bude posuzována závažnost a pravděpodobnost rizika.  

Výsledné riziko se bude řídit pravidlem R = Z (závažnost) * P (pravděpodobnost) 

Tabulka 20 – Ohodnocení stupňů pravděpodobnosti 

 

Zdroj: Autor 

Tabulka 21 – Ohodnocení závažnosti finančních dopadů rizik 

 

Zdroj: Autor 

Pravděpodobnost stupeň
vysoce pravděpodobné 15
velmi pravděpodobné 10
pravděpodobné 5
nepravděpodobné 1

Závažnost stupeň
katastrofická 15
kritická 10
významná 5
zanedbatelná 1
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Tabulka 22 – Intervaly pro řízení rizik 

 

Zdroj: Autor 

Rizika jsou rozdělena do dvou skupin z hlediska jejich řízení. První skupina je zaměřena 

na první fázi projektu rozparcelování pozemku viz. tabulka č. 23. Druhá skupina rizik je 

zaměřena na realizaci výstavby domů viz. tabulka č. 24. 

Tabulka 23 – Skupina rizik 1. fáze projektu 

 

Zdroj: Autor 

Událostí s největším rizikem je zvýšení nákladů na realizaci zasíťování. Pro snížení rizika 

je nutné zpracovat kvalitní rozpočet pro realizaci zasíťování a výběrové řízení s poptávkami 

minimálně čtyřech různých realizačních společností. Druhým významným rizikem je 

zvýšení ceny nákupu pozemku. Toto riziko je možné snížit důkladnou analýzou cen 

pozemků v obci Řevničov a jeho okolí v perimetru 5 km. Dalším rizikem je nepovolení 

studie rozparcelování městským úřadem plánování. Toto riziko je možné snížit 

konzultacemi s úřadem při tvorbě studie. Poslední riziko, které může ovlivnit výnosnost 

projektu, je nedodržení harmonogramu stavby. Pro snížení rizika je doporučeno naplánovat 

kontrolní dny stavby na každý týden.  

Tabulka 24 – 2. Skupina rizik spojená s výstavbou RD 

 

Zdroj: Autor 

Vyhodnocení rizik
R≥150 – Riziko vyžaduje okamžité odstranění
75-149 - Vyžaduje zvýšenou pozornost.
15-74 – Vyžaduje pozornost.
1-14 – Přijatelná úroveň

Rizika spojená s rozparcelováním P Z R
nepovolení studie rozparcelování 5 10 50
zvýšení ceny nákupu pozemku 5 15 75
zvýšení nákladů na relizaci zasíťování 10 10 100
nedodržení časového harmonogramu 5 10 50

Rizika spojená s výstavbou P Z R
zvýšení nákladů na relizaci výstavby 10 10 100
nedodržení časového harmonogramu 10 10 100
zvýšení daní 5 10 50
snížení poptávky 5 15 75
propad cen nemovitostí 1 15 15
zvýšení infalce 5 10 50
změna norem 1 15 15
nespolehlivost dodavatelů 5 15 75
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Události s největším rizikem jsou zvýšení nákladů na realizaci a nedodržení časového 

harmonogramu viz. tabulka č. 24. Riziko se zvýšením nákladů je možné snížit stejným 

způsobem jako u fáze č. 1 tedy zpracováním kvalitního rozpočtu a poptávkou minimálně 

3 dodavatelů stavby. Riziko nedodržení stanoveného harmonogramu je možné snížit rovněž 

jako u fáze č. 1 pravidelnými kontrolními dny na jednotýdenní frekvenci. Dalším 

doporučením je prověření dodavatelské firmy. Kritéria pro výběrové řízení nastavit nejenom 

na nejnižší cenu, ale i zkušenosti s podobnými projekty a ekonomickou stabilitu dodavatele. 

Tímto prověřením se rovněž ošetří další významné riziko nespolehlivosti dodavatelů. Čtvrté 

významné riziko je spjaté se snížením poptávky. Neustálým a důsledným monitoringem trhu 

bude zajištěn stav poptávky. Vzhledem k neustálím aktualizacím dat bude možné 

podniknout kroky při tvorbě marketingové strategie a snížit tak dopady případné nižší 

poptávky. Dalšími faktory, které je nutné monitorovat jsou zvýšení daní a zvýšení inflace. 

Tato rizika ovšem není možné nijak ošetřit.  

3.12 Vyhodnocení modelových situací 

Za daných podmínek, zvolenému způsobu financování a průběhu nákladů vyšly všechny 

varianty dle předem stanovených kritérií kladně. Všechny varianty splnily pět kritérií 

přijatelnosti. Veškeré výpočty proběhly v excelovém prostředí. Výstupy z excelu jsou 

přiloženy k diplomové práci v přílohách.  

Tabulka 25 – Vyhodnocení navržených variant 

 

Zdroj: Autor 

Z tabulky č. 25 je zřejmé, že všechny hodnocené varianty developmentu dosahují u NPV 

kladných hodnot. Z toho vyplývá, že zamýšlený projekt je realizovatelný ve všech 

variantách. Studie proveditelnosti vyšla nejefektivněji pro varianty č. 1 (kompletní 

development pozemků) a č. 4 (prodej jednoho pozemku po fázi 1 a následný development 

čtyř rodinných domů při nižší ceně, než je propočtená). Je nutné zmínit obě varianty, jelikož 

mají odlišné parametry. Při doporučení, která varianta je efektivnější, je nutné si uvědomit, 

že takto vysoká míra IRR u var. č. 1 je daná nízkou pořizovací cenou pozemku. Takováto 
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příležitost není na trhu příliš častá a tím pádem se nedá v horizonu měsíců či let často 

opakovat. Z toho důvodu byla vytvořena varianta č. 4, která je z dlouhodobého hlediska 

rovněž velmi výnosná. Dalším důležitým faktorem, který může pozitivně ovlivnit variantu 

č. 4 je neustálý růst cen rodinných domů, který ve Středočeském kraji dosahoval v letech 

2016 až 2019 průměrné roční výše 6,25 %. (Zdroj: [20])  

Z výše uvedených důvodů autor práce doporučuje vlastníkovi projektu přijmout 

veškerá definovaná rizika a projekt realizovat. Doporučení konkrétní varianty 1 či 4 je 

přímo závislé na zásobě práce developerské společnosti v budoucích letech. Pokud 

společnost dosahuje maximálního využití svých zdrojů, doporučuje autor využití 

varianty číslo jedna. Pokud společnost nemá zajištěnou dostatečnou zásobu práce 

v budoucích letech, doporučuje autor variantu číslo 4.  
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4  ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda-li je developerský projekt „Bydlení v řevničovské 

zahradě“ realizovatelný a ekonomicky efektivní. Myšlenka projektu je založena na nákupu 

pozemku v obci Řevničov a jeho developmentu.  

Teoretická část diplomové práce je zaměřena na metodiku sestavení studie proveditelnosti 

výstavbového projektu. 

Praktická část je zaměřena na vypracování studie proveditelnosti projektu „Bydlení 

v řevničovské zahradě“. Studie proveditelnosti je rozdělena do tří částí.  

První částí je popis myšlenky developerského projektu. Představení studie rozparcelování 

pozemku a navržení rodinného domu, který bude odpovídat regulativům územního plánu 

obce. Dále se autor věnuje analýze regionu, ve které zjišťuje ekonomickou a kupní sílu 

obyvatel Středočeského kraje. 

Druhá část je zaměřena na výpočet nákladů na kompletní zasíťování, přeměny pozemku 

na pět stavebních parcel a výpočet nákladů na výstavbu rodinných domů. Výstupem je 

komplexní představa o nákladovosti projektu. Výsledné hodnoty jsou porovnány 

s nabídkovou cenou od dodavatele stavby. V další části se autor zabývá stanovením prodejní 

ceny pozemků a rodinných domů pomocí porovnávací metody oceňování nemovitostí.  

Třetí část je zaměřena na ekonomické posouzení a finanční analýzu předem stanovených 

čtyř variant projektu, které řeší kompletní development v daném území. První varianta je 

zaměřena na kompletní development pozemků a jejich následný prodej. Druhá varianta řeší 

rozparcelování pozemku, výstavbu pěti rodinných domů a jejich prodej. Třetí varianta je 

zaměřena na optimálnější cash-flow (CF) řízení projektu. Po fázi rozparcelování se jeden 

pozemek prodá, na zbylých 4 parcelách proběhne výstavba rodinných domů. Sleduje se 

optimálnější způsob financování projektu. Poslední varianta je zaměřena na snížení 

nákladovosti výstavby domů a promítnutí úspor do celkového finančního vyhodnocení 

projektu. Všechny varianty jsou posuzovány z hlediska čisté současné hodnoty (NPV), 

vnitřního výnosového procenta (IRR), celkových nákladů, maximální výše cizího kapitálu 

a doby realizace projektu. CF i vyhodnocení jsou vypracovány pro všechny varianty 

v přílohách této diplomové práce. Všechny varianty vyšly dle předem stanovených kritérií 

přijatelnosti kladně. Autor při vyhodnocení doporučuje varianty č. 1 a č. 4. Doporučení 

konkrétní varianty 1 či 4 je přímo závislé na zásobě práce developerské společnosti 

v budoucích letech. Pokud společnost dosahuje v budoucích letech maximálního využití 
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svých zdrojů, doporučuje autor využití varianty číslo jedna. Pokud společnost nemá 

zajištěnou zásobu práce v budoucích letech, doporučuje autor variantu číslo 4 případně č. 3, 

která je obdobná, ale při výpočtu výnosnosti je počítáno s vyššími náklady na výstavbu 

rodinných domů.  
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5 SEZNAM ZKRATEK 

CF = cash-flow 

IRR = vnitřní výnosové procento 

NPV = čistá současná hodnota 

RD = rodinný dům 

JKSO = jednotná klasifikace stavebních objektů 

ÚRS = ceník stavebních prací 

% p.a. = (úroková míra) za jedno roční období 

VK = vlastní kapitál 

CK = cizí kapitál 

KCF = kumulované cash-flow 

DKCF = diskontované kumulované cash-flow 

LTV = loan to value (poměr cizího kapitálu v %) 

HSV = hlavní stavební výroba 

PSV = přidružená stavební výroba 
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