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Anotace 
Diplomová práce má za úkol zhodnotit ekonomickou výhodnost třech variant 

investičního záměru do komerční nemovitosti. Komerčním prostorem se považuje nebytová 
jednotka v suterénu nebo přízemí novostavby nebo domu, který je teprve ve fázi výstavby. 
Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou částí. V teoretické části jsou definovány způsoby 
financovaní investice, metody vyhodnocování a zásady studie proveditelnosti. V praktické části 
je pak kladen důraz na výběr a vyhodnocení třech vhodných variant investice. Výstupem práce 
je porovnání a rozhodnutí, které dvě ze tří variant budou vybraná pro skutečnou realizaci. 

 

 

Klíčová slova 

Čistá současná hodnota, doba návratnosti, efektivnost, finanční plán, investice, investiční 
záměr, komerční nemovitost, peněžní tok, pronájem, rentabilita, studie proveditelnosti, vnitřní 
výnosové procento. 

 

Annotation 
The aim of the diploma thesis is evaluating the economic advantage of three variants of 

the investment plan in commercial real estate. Commercial space is considered to be a non-
residential unit in the basement or ground floor of a new building or house, which is still under 
construction. The diploma is divided into theoretical and practical part. The theoretical part 
defines the methods of financing the investment, evaluation methods and principles of 
feasibility study. In the practical part, emphasis is placed on the selection and evaluation of 
three suitable investment options. The result of the work is a comparison and decision of which 
two of the three options will be selected for actual implementation. 

 

 

 

Key words 

Cash flow, commercial real estate, efficiency, feasibility study, financial plan, internal rate of 
return, investment, investment plan, lease, net present value, payback period, profitability. 
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ÚVOD 
 

Komerční nemovitosti se stávají bezpečným způsobem, jak zhodnotit své prostředky pro 
nemalou část investorů. To platí jak pro investice do aparthotelů, tak i pro investice do kanceláří 
a komerčních jednotek bytových domů. Ukázalo se, že forma investic do komerčních 
nemovitostí byla v krizovém roce 2020–2021 nejpružnější [1]. Díky tomu zájem investorů o 
komerční prostory pro retail nejenže neklesl, ale dokonce vzrostl. Poptávka soukromých 
investorů v roce 2021 je vysoká, a dokonce i vyšší než obvykle, zejména po prostorách pro 
supermarkety, lékárny a malé kavárny. Týká se to nejenom koupě komerční jednotky ale i 
dlouhodobého nájmu [1] [2]. 

Cílem práce je vyhodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru, kdy investor 
zvažuje si pronajmout nebo pořídit komerční jednotku v suterénu nebo přízemí bytového domu 
a hledá nejoptimálnější možnost využití. Teoretická část se věnuje popisu metod pro 
vyhodnocování a definuje způsoby financování investice. Řeší problematiku daně u různých 
forem podnikání a popisuje zásady studie proveditelnosti.  

Praktická část se soustřeďuje na vyhodnocení investičního záměru investora. Dílčí části 
je analýza a představení vybrané lokality. Analýza okolí navede investora na možné varianty 
investičního záměru. Zpracovaná analýza poskytne informace, co se v dané lokalitě 
momentálně provozuje a co by mohlo být perspektivní v horizontu přibližně 5 let. Budou též 
představeny výsledky dotazníku lidí momentálně bydlících v okolí. Na základě toho bude 
zúženo kolo pro výběr možných variant investičního záměru. Následně budou vybrané tři 
nejvhodnější varianty z pohledu investora.  

V rámci této části bude vybraná vhodná komerční jednotka pro investiční záměr. Pro 
vybrané varianty budou určeny předpokládané příjmy a výdaje a následně bude vypracováno 
Cash Flow po dobu 5 let. Součásti celkových nákladů – budou náklady na stavební úpravy, 
zařízení komerční jednotky, inventář, marketing, provozní náklady apod. Bude též proveden 
odhad budoucích příjmů u každé varianty. Výsledkem práce je porovnání a rozhodnutí, které 
dvě varianty ze tří budou doporučeny k realizaci. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 
1.1 Studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti nebo anglicky (Feasibility Study), je dokument, který souhrnně a 
ze všech důležitých pohledů popisuje investiční záměr. Účelem je poskytnutí veškerých 
potřebných podkladů a jejich zhodnocení pro investiční rozhodnutí [3 str. 6]. Studie 
proveditelnosti je to studie, která se provádí ještě v předinvestiční fázi projektu. V rámci této 
studie by se měly formulovat základní obchodní, technické, finanční a ekonomické požadavky, 
a to na základě různých variant řešení, která byla určená už v předběžné technicko-ekonomické 
studie (Pre-Feasibility Study) [4 str. 28]. Finančně-ekonomická část studie proveditelnosti 
obsahuje veškeré investiční náklady projektu, náklady a výnosy, které se objevují v období 
provozu a výpočty ukazatelů ekonomické efektivnosti. Nezbytnou částí technicko-ekonomické 
studii je též identifikace základních rizikových faktorů a hodnocení jejich dopadů na 
posuzovaný projekt. 

Zásadním výsledkem studie proveditelnosti je výběr nejvhodnější varianty projektu, 
určení harmonogramu realizace a rozpočtu. Pokud z technicko-ekonomické studie vyplynuly 
určité nedostatky a slabiny projektu a tím ekonomická efektivnost není dostatečná, je zapotřebí 
hledat jiné varianty projektu, které by pomohly zvětšit ekonomickou výhodnost  [4 str. 29]. 
Výběr a hodnocení podnikatelských projektů dle [5 str. 27] vede ke dvěma závažným 
rozhodnutím: 

investičnímu:  

týká se náplně podnikatelského projektu. Vlastně představuje konkrétní rozhodnutí, do čeho 
bude podnik investovat prostředky a jestli to bude přínosným pro ten podnik; 

finančnímu: 

týká se velikosti finančních zdrojů a jejich struktury, která by měla být použitá v určitém 
projektu. 

Společným rysem investičního a finančního rozhodnutí je to, že základem pro investiční 
rozhodnutí tvoří předpokládané Cash Flow projektu. Pro vypracování CF je nutné předtím 
provést potřebné analýzy [5 str. 28]. 

Studie proveditelnosti je rozdělená do tematicky samostatných kapitol, členěných dle 
oblasti, kterou ve spojitosti s určitým investičním záměrem řeší. Je taky potřeba si uvědomit, 
„že zvolené varianty řešení v rámci jednotlivých kapitol (témat) se vzájemně ovlivňují a úprava 
jedné z nich může mít a zpravidla také má, vliv na vhodnost zvolených variant řešení u témat 
zpracovaných v předešlém kroku. Tedy volba optimálního provedení z hlediska jedné stránky 
projektu může ovlivnit řešení ostatních témat“ [3 str. 8]. 
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Dle metodické příručky Ministerstva pro místní rozvoj [3 str. 11] obecná struktura studie 
proveditelnosti, která nadto zohledňuje i některé formální náležitosti zpracování vypadá 
následovně:  

„Titulní stránka 

1. Obsah 
2. Úvodní informace 
3. Stručné vyhodnocení projektu 
4. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 
5. Lokalita a pozemek 
6. Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix 
7. Management projektu a řízení lidských zdrojů 
8. Technické a technologické řešení projektu 
9. Dopad projektu na životní prostředí 
10. Zajištění investičního a oběžného majetku 
11. Finanční plán a analýza projektu 
12. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 
13. Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza) 
14. Harmonogram projektu 
15. Závěrečné shrnující hodnocení projektu 

Přílohy“ 

Body 1-3 lze považovat za formální náležitosti studie, které májí za úkol, aby uživatel byl 
dobré orientován v textu. Body 4-14 tvoří právě ty významně na sobě závislé tematické 
kapitoly. V následující částí diplomové práce chtěl bych podrobně popsat každou z uvedených 
kapitol. 

1.1.1 Souhrnný obsah osnovy studie proveditelnosti 
Titulní stránka 

Musí být jasné, že se jedná o studii proveditelnosti a měla by obsahovat název projektu, který 
popisuje. Obvykle se též uvádí počet stran textu a počet příloh. Možnosti je také doplnění údajů 
o zpracovateli studii [3 str. 11]. 

Obsah 

Poskytuje informaci o počtu a struktuře kapitol. Pro čtenáře složí pomuckou k orientaci 
v textu. Usnadňuje hledání potřebné části studie dle čísla stránky [3 str. 12]. 
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Úvodní informace 

V rozsahu přibližně jedné stránky by měly být uvedeny údaje o účelu, pro který je studie 
proveditelnosti zpracována, datum zpracování studie. Nezbytnou části této stránky jsou i 
identifikační údaje o zadavateli, zpracovateli studie a případně dalších potřebných kontaktních 
osob [3 str. 12]. 

Stručné vyhodnocení projektu 

Daný oddíl by měl byt zhruba v rozsahu 1-2 stran a měl by popisovat zásadní výsledky, 
které plynou ze zpracované studie proveditelnosti.  Součásti taky budou zásadní ukazatele a 
jejich hodnoty spočtené z výsledných Cash Flow. Ve stručné podobě zde bude zhodnocení 
finanční efektivity projektu, jestli se to dá realizovat z pohledu všech složek studie 
proveditelnosti a taky obsahuje výsledky analýzy rizik [3 str. 12]. 

1.1.2 Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 
Tato kapitola popisuje hlavní charakteristiky projektu a jeho etap. Zde je možné najit 

odpovědí na takové základní otázky: jaký je název projektu, zaměření a jeho smysl, jaké služby 
nebo produkty budou díky projektu poskytovány. V rámci této části musí být informace o 
zadavateli projektu. Též nezbytnou části je informace o kapacitě projektu a jeho lokalizaci, 
postupu projektu a čím jsou jednotlivé etapy specifické [3 str. 12].  

Investiční záměr lze rozdělit do 4 možných etap: 

• Předinvestiční fáze [6 str. 23] 
- Identifikace investičních možností, studie příležitostí 
- Definování účelů a cílů, strategie projektu 
- Vyhledání lokality a zajištěni nezbytných povolení 
- Rozhodnuti o způsobu organizace, řízeni a financování 
- Studie proveditelnosti 
- PD a uzemní rozhodnutí 
- Investiční rozhodnutí 

• Investiční fáze – etapa investiční a realizační přípravy [6 str. 25] 
- Projektová činnost 
- Inženýrská činnost 
- Výběr dodavatele stavby 
- Uzavírání smluv 

• Investiční fáze – etapa realizace (Investor) [6 str. 28] 
- Předání staveniště 
- Dozory na stavbě 
- Controlling 
- Finanční úhrady dle SoD 
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- Převzetí stavebního díla 
- Uvedení stavby do užívání 
- Dokumentace skutečného provedení 

• Investiční fáze – etapa realizace (Dodavatel) [6 str. 28] 
- Převzetí staveniště, budování zařízení staveniště 
- Výrobní příprava 
- Realizační dokumentace 
- Vlastní výstavba 
- Operativní řízení 
- Stavební deník 
- Dokumentace skutečného provedení stavby 
- Předání stavebního díla 
- Odstranění vad a nedodělků 
- Finanční vypořádání, likvidace zařízení staveniště 

• Provozní fáze [6 str. 29] 
- Vklad do katastru nemovitostí 
- Uzavření smluv s dodavateli medii 
- Pojištění nemovitosti 
- Vlastní provoz – užívání 
- Záruční servis – revize 
- Vyhledání nájemců, kupců 
- Finanční vypořádání závazků 
- Vyhodnocení projektu 

• Po provozní fáze (likvidační etapa) 

Lokalita a pozemek 

Tento oddíl studie proveditelnosti je nezbytně nutný pro jakékoli další posuzování 
investičního záměru. Je potřeba posoudit, jestli vybraná lokalita splňuje účel záměru. Pokud by 
realizace projektu splnila zásadní cíle investičního záměru, je zapotřebí provést analýzu dané 
lokality a je nutno věnovat pozornost určitým složkám infrastruktury, jako jsou například 
doprava, komunikace, energie, lidské zdroje, stavební kapacity apod. [5 str. 30].  

Také jedním ze zásadních faktorů je cena pozemku z pohledu investičního záměru, 
investor musí také uvažovat nutné parametry pozemku pro realizaci investice, což znamená 
rovinnost, svažitost, poměr stran pozemku atd. Nezbytně nutně investor musí prověřit vhodnost 
plánované stavby v posuzované lokalitě, což znamená, že investiční záměr musí být v souladu 
s možným legislativním využitím pozemku, teda s územním plánem v dané lokalitě. Územní 
plánovací dokumentace obsahuje také jiné předpisy a regulace, které zajištuji ochranu životního 
prostředí, území, přírody a krajiny [7 str. 80]. 
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1.1.3 Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix 
Obsahuje popis všech marketingových aspektů projektu. Součásti oddílu jsou řešeny také 

všechny odhady a doporučení, které se tykají individuálních potřeb konečných uživatelů, 
konkurenceschopnosti výstupů produktu, a to jak v případě veřejných, tak i v případě 
soukromých projektů v další struktuře dle [3 str. 12]: 

a) Analýza trhu a odhad poptávky – významná a analytická část 
b) Markentingová strategie – část obsahující řešení daných problémů na strategické úrovni 
c) Marketingový mix – část obsahující řešení problémů na takticko-operativní úrovni 

V následujících odstavcích bych chtěl rozebrat víc dopodrobna každou z uvedených výše části: 

a) analýza trhu a odhad poptávky 

Tato kapitola potřebuje víc pozornosti, protože zahrnuje v sobě analýzu trhu v dané 
lokalitě, zjištěni konkurence a poptávky a obsahuje též východiska pro formulování 
marketingové strategie projektu. Tato část popisuje situaci, kdy je zapotřebí odhadnout 
případný zájem o vytvořený produkt nebo zboží, ještě před tím, než on půjde do realizace. Což 
znamená provést analýzu zákazníků [8 str. 62]. V dnešní době existuje hodně způsobů, jak 
zjistit takovou informaci, například pomocí online dotazníků na sociálních sítích nebo metodou 
přímého dotazování.  Nezbytnou částí analýzy trhu je identifikace konkurenčních produktů, 
zjistit a prozkoumat jejích plusy a minusy, cenu [9 str. 29]. V případě, jestli součásti analýzy 
trhu byly vypracovány analýzy strategického charakteru je vhodné jejích výsledky zohlednit 
v této části studie proveditelnosti (PEST, SWOT, analýza Pěti tržních sil apod.) [3 str. 18]. 

b) Markentingová strategie 

V případě, že už je dostatek potřebné informace pro rozhodování, musí se vyjádřit hlavní 
idea projektu, jeho hlavní cíle a způsoby, jak je dosáhnout. V rámci marketingové strategie je 
zapotřebí dle [3 str. 20] definovat další pojmy: 

• Poslání projektu – představení základních činností a funkcí ve vztahu k potenciálním 
uživatelům projektu, 

• Hlavní strategický cíl projektu – cíl, kterého se musí dosáhnout prostřednictvím realizace 
projektu, 

• Zvolené strategie – vybraná schémata pro postup, pomocí kterého mají být hlavní cíle 
dosaženy. 

Dle [4 str. 22] existuji dvě strategie způsobující růst prodejů firmy, a to buď potlačením 
konkurence při stabilní, nebo klesající celkové poptávce, což znamená, že tržní podíl firmy 
roste, či expanzí trhu pří zachovaní tržního podílu.  

Strategie zaměřená na konkurenci: strategie, která musí definovat možností zvýšení 
tržního podílu na úkor konkurence. Je zapotřebí vzít v úvahu agresivní cenovou strategii, což 
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znamená například dumpingové ceny, imitační strategii, jinými slovy cílem je těžit z určitých 
marketingových aktivit konkurence a profilovou strategii, znamená to, že podnik se nemusí 
soustřeďovat na cenovou konkurenci, ale na lepší kvalitu a například značkové zboží. Strategie 
zaměřující se na konkurenci je vhodná v případě, jestli nelze od trhu očekávat růst celkové 
poptávky, a to i v případě nasycení trhu [4 str. 22]. 

Strategie tržní expanze: strategie, která je charakteristická pro rostoucí trhy produktů 
nacházejících se v počáteční etapě jejich životního cyklu. Nástroje marketingového mixu se 
soustřeďuji primárně buď na vytvoření nových trhů, což znamená získání nových zákazníků, 
nebo na rozšíření existujícího trhu [4 str. 22]. 

c) Marketingový mix 

Marketingový mix formuje nástroje, jež se vzájemně kombinují. Nejpoužívanějším dle 
[10 str. 23] je marketingový mix, který se skládá ze čtyř nástrojů: 

• produkt 
• cena 
• distribuce 
• propagace 

V angličtině tyto čtyři nástroje se nazývají: product, price, place, promotion. Z toho 
důvodu těmto složkám se říká 4P. 

Produkt – popis výsledných produktů a služeb, které budou poskytovány v souvislosti 
s projektem a specifikace potřeb, které tyto produkty nebo služby uspokojí [3 str. 21]. 

Dle [10 str. 23] produkt tvoří podstatu nabídky na trhu, a proto je jádrem marketingu. 
V podnikatelském plánu v oblasti produktové politiky se řeší několik základních problémů: 

• Které produkty se budou nabízet? 
• Které nové produkty se uvedou na trh a které starší produkty se z trhu budou stahovat? 
• Jaké jsou vlastností produktu? (tzn. design, značka, balení, záruka a dodatečné služby) 
• Jaký je produktový mix? 
• Jaký je životní cyklus produktu? 

Cena – rozhodnutí, jakou cenu budou mít výsledné produkty a služby. „Cena je peněžní 
vyjádření hodnoty výrobků, zboží nebo služeb v určitém jejich objemu, množství nebo kvalitě. 
Cena je to, co platí zákazník“ [11]. 

Musí být patrně z toho, za kolik, co a za jakých obchodních a platebních podmínek se 
budou poskytovat produkty. Měla by být řešena problematika množstevních slev apod. [3 str. 
21]. 
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Stanovením ceny se určuje pozice podnikatele v hierarchii spotřebitelů a své konkurenční 
pozice. Faktory, ke kterým se přihlíží pří tvorbě ceny, jsou následující [10 str. 24]: 

• firemní cíle a cíle cenové politiky 
• náklady 
• poptávka 
• konkurence 
• fáze životního cyklu produktu 
• právní a regulační opatření 

Východiskem pro tvorbu cen je předurčená cenová politika společnosti, která vychází 
z cílů určité společnosti. V tomto případě cena je potom podřízená těmto cílům. Dle [10 str. 25] 
cíle cenové politiky mohou být: 

• Orientace na přežití – politika, která vede ke stanovení ceny, která neobsahuje zisk, jinými 
slovy je nižší než úroveň nákladů. 

• Orientace na maximalizaci zisku – politika, která vychází z odhadu poptávky a cena je 
stanovena tak aby maximalizovala zisk. 

• Orientace na co největší podíl na trhu – předpoklad, že podnik bude dosahovat nejnižších 
nákladů a dlouhodobě nejvyššího zisku na trhu. 

Distribuce – řeší se problematika distribučních cest, prostřednictvím kterých spotřebitele 
obdržují výsledné produkty nebo služby od jejich poskytovatele. Též se řeší schéma obchodních 
zástupců, zarážení v prodejních katalozích, aplikováni prodejních sítí apod. [3 str. 21]. 

V podnikatelském plánu je zapotřebí objasnit prodejní strategii a charakterizovat použiti 
jednotlivých distribučních cest, jinými slovy je potřeba dat odpovědí na takové otázky: 

• Bude podnik samostatně zajištovat všechny prodejní aktivity? 
• Bude prodej prošvihat přímo konečným zákazníkům? 
• Které firmy jsou nejvhodnější, v případě, jestli je potřeba využit prodejní mezičlánky? 
• Které obchodní organizace se zapojí v případě využiti obchodních mezičlánků? 
• Bude určitá kooperace s velkoobchodními organizacemi nebo bude zásobován pouze 

maloobchod [10 str. 25]? 

Propagace – detailní popis komunikačních kanálů, které budou použity v rámci 
jednotlivých stadií projektu. Tato část nám v podstatě říká, jakým způsobem informace o 
výsledných produktech se bude dostávat ke koncovým zákazníkům. Mezi typické representanty 
tohoto komunikačního mixu lze uvést reklamu, public relations, systémy naváděcí přímo 
k prodejnám firmy, informační tabule apod. [3 str. 21]. 
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Dle [10 str. 26] mezi jednotlivé komunikační složky patří: 

• reklama, 
• podpora prodeje konečného spotřebitele, 

- spotřebitelské soutěže, 
- vzorky zdarma, 
- bonusy, 
- zákaznické kluby, 
- kupónový prodej, 
- věrnostní programy, 

• podpora prodeje obchodní zprostředkovatele, 
- slevy z katalogových cen, 
- prodejní soutěže pro obchodní partnery, 
- příplatky za reklamu, umístěni plakátů v prodejně, vybavení prodejního místa, 
- bezplatná nabídka některého zboží, 
- dárkové propagační předměty nebo školení prodejního personálu, 

• public relations, 
- charitativní dary, sponzoring, 
- pravidelné poskytování informací veřejnosti, 
- komunikace s médii, 
- vydávání podnikových časopisů, 

• osobní prodej, 
- obchodní setkání, 
- veletrhy, výstavy, 
- poradenství pří prodeji, 
- neformální setkání, 

• přímý marketing 
- poštovní zásilky, 
- telefon, 
- e-mail. 

Některé společností používají marketingový mix ve formátu 7P. Což znamená, že 
přidávají k tomu všemu ještě nástroje politics (politicko-společenské rozhodnutí), public 
opinion (veřejné mínění), people (lidské zdroje) [10 str. 23]. 

Existuje ještě další marketingový mix, který se specializuje na kategorii odběratelů 
(zákazníků) a říkají tomu zákaznický marketingový mix 4C (zákazník/customer, náklady na 
zákazníka/cost, pohodlná dostupnost/convenience, komunikace/communications) [10 str. 23]. 
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Management projektu a řízení lidských zdrojů 

Daná kapitola by měla obsahovat plán a uspořádání problémů tykajících se samotného 
managementu projektu. Pojem management vznikl od anglického slova “to manage“, což 
označuje vést, řídit. Pod tímto pojmem se rozumí veškeré plánováni, organizování, kontrolu a 
řízení všech procesů, lidských zdrojů a organizačních jednotek [3 str. 12] [6]. Ve studii by mělo 
být vymezeno potřebné množství a požadavky na kvalifikaci pro jednotlivé profese, rozvržení 
pracovních sil a jejich náklady [12]. 

Organizační struktura využívaná v období provozní fáze má dost velký vliv na výši 
režijních nákladů projektu. „Organizační strukturou nebo organizačním uspořádáním 
rozumíme rozčlenění jednotky do jednotlivých útvarů, vymezeni řídicích úrovní, určeni jejich 
pravomoci a odpovědnosti“ [9 str. 31]. V praxi nejčastěji se dá setkat se třemi základními 
strukturami: 

• útvarová 
• projektová struktura 
• maticová struktura 

Útvarová, je vhodná pro řízení spíš jednoduchých projektů, projektová je vhodná pro 
řízení dlouhodobých a rozsáhlých projektů s potřebou velkého počtu techniků a maticová je 
vhodná pro realizaci většího počtu středních projektů [9 str. 31]. 

Technické a technologické řešení projektu 

Oddíl, který nese všechny zásadní technické a technologické stránky projektu. Je to 
například zvolená technologie, technické parametry jednotlivých zařízení, výhody a nevýhody 
potenciálních řešení, technická rizika, která jsou důsledkem těchto řešení. Nezbytnou části jsou 
také energetické a materiálové toky, údaje o životnostech zařízení a jejich údržbě, nákladnosti 
oprav apod. [3 str. 12]. 

Výsledek z této části studie je podstatný hlavně u projektů, kde vybraná technika a 
technologie v té či jiné fázi projektu podstatným způsobem ovlivní investiční nebo provozní 
finanční CF. Tady není potřeba zcela opisovat technickou dokumentaci strojů a zařízení, ale 
spíš je potřeba zmínit ze všech souvisejících odborných informací ty, které jsou důležité pro 
vyhodnocení ostatních částí studii proveditelnosti [3 str. 25]. 

Dopad projektu na životní prostředí 

Kapitola popisuje všechny pozitivní a negativní vlivy, které jsou důsledkem realizace 
projektu v jeho jednotlivých etapách [3 str. 13]. Vliv muže nastat v jakékoli fázi projektu. 
Pokud investor respektuje pravidla, která se tykají životního prostředí, ve většině případů je to 
pro něj velkým plusem pro komunikaci s veřejnosti a statni správou. V případě, že ty pravidla 
nedodržuje, mohou mu vzniknout dodatečné náklady nebo případně sankce [6]. 
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V České republice existuje zákon, který definuje pravidla a normy tykající se životního 
prostředí – zákon č. 17/1992 Sb. „Zákon vymezuje základní pojmy a stanoví základní zásady 
ochrany životního prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování 
stavu životního prostředí a při využívání přírodních zdrojů; vychází přitom z principu trvale 
udržitelného rozvoje“ [13]. 

Dílčí oblastí, kde se nejčastěji vyskytuje dopad na životni prostředí: 

• odpadové hospodářství, obaly, 
• ochrana ovzduší, 
• ochrana vod, 
• síření hluku, 
• nakládání s chemickými látkami, 
• prevence závažných havárii [6 str. 214]. 

1.1.4 Zajištění dlouhodobého a oběžného majetku 
Určení hodnoty investičních nákladů, definice struktury a velikosti dlouhodobého 

majetku. Řešení problematiky servisních podmínek a případného znovupořízení atd. [3 str. 13]. 
Investiční náklady jsou to celkové náklady, co investor musí vynaložit na realizaci investičního 
záměru. Větší část nákladů je ještě vynaložena v investiční fázi projektu.  

Dle [14] náklady vznikající investorovi v průběhu pořizování stavby se dělí na položky: 

A. Projektové a průzkumné práce (Výkonový a honorářový řád ČKA a ČKAIT, Sazebník 
pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností společností 
UNIKA, 

B. Provozní soubory (náklady na stroje a technologické zařízení a jejich montáž), 
C. Stavební objekty (náklady na pořízení stavebních objektů včetně veškerého materiálu a 

nákladů na zkoušky a měření), 
D. Stroje, zařízení a inventář (náklady na pořízení + náklady na dopravu, umístění, osazení), 
E. Umělecká díla 
F. Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby (NUS – náklady na zařízení a provozování 

staveniště, obvykle je to procento z CZRN), 
G. Ostatní náklady (náhrady za patenty a licence na výstavbu, vybudování vytyčovací sítě, 

stavby, odměny expertům, právníkům, správní poplatky úřadům apod.), 
H. Rezerva (nepředvídané náklady, které se obvykle stanovují procentuální sazbou), 
I. Ostatní investice (náklady na konzervační, udržovací a dekonzervační práce), 
J. Nehmotný investiční majetek (náklady na software, licence, patenty), 
K. Provozní náklady (náklady na přípravu a zabezpečení stavby apod.), 
L. Kompletační činnost (náklady spojené s koordinace subdodavatelů, pro odhad je možné 

použit „Sazebník“ od UNIKA, nebo procentuální sazbou dle již realizovaných projektů). 
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U oběžného majetku je zapotřebí určit jaké druhy materiálu, nedokončené výroby, 
výrobků a zboží bude potřebné skladovat a v jakých objemech. Nesmí se zapomenout na 
vzniklé pohledávky nebo krátkodobé závazky a náročnost projektu na držbu a řízeni 
hotovostních prostředků [3 str. 13]. 

1.1.5 Zdroje financování investic 
Volba správného způsobu financování investičního záměru je jedním z nejpodstatnějších 

bodů v podnikání. Investor si muže určit, jestli bude používat jenom vlastní zdroje nebo využije 
možnost cizího financování. 

Existuje několik aspektů, podle kterých lze členit financování. Podle původu kapitálu je 
možné rozlišit: [15 str. 229] 

a) interní zdroje financování 
-  odpisy, 
- nerozdělený zisk, 
- dlouhodobé finanční rezervy (peněžní fondy, rezervní fondy) 

Financování, ve kterém zdrojem kapitálu je podniková hospodářská činnost se považují 
za interní zdroje dlouhodobého financování. [15 str. 229] [16 str. 289]. 

„Odpisy můžeme definovat jako část ceny investičního hmotného a nehmotného majetku, 
která se v průběhu jeho životnosti systematickým způsobem zahrnuje do provozních nákladů 
podniku, vynaložených za určité období“ [16].  

V neinflačním prostředí odpisy by měly zabezpečovat obnovu stávajícího investičního 
majetku. Odpisy jsou nákladem, ale nejsou výdajem. Výdaje na začátku podnikání jsou 
rozpočteny do nákladů na roky odhadnuté doby životnosti. Oni snižují zisk, aniž by podnikatel 
musel něco platit [16]. 

b) externí zdroje financování 
• kmenové akcie, 
• prioritní akcie, 
• obligace, 
• dlouhodobé úvěry finančních institucí, 
• dlouhodobé úvěry dodavatelské, 
• finanční leasing, 
• finanční podpora státu, 
• ostatní externí zdroje. 

Externí financování je situace, kdy kapitál přichází mimo podnik. Nejpodstatnějšími 
zdroje u tohohle toho typu financování jsou podíly a vklady zakladatelů, vlastníků nebo 
spoluvlastníků (kmenové akcie, členské vklady u družstev aj.) [16 str. 289]. 
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Dle typu vlastnictví lze rozdělit: 

a) vlastní zdroje 
b) cizí zdroje 

Pojmy vlastní zdroje a cizí zdroje financování nelze plést s pojmy interní a externí zdroje, 
z důvodu toho, že vlastní finanční zdroje je pojem mnohem širší a zahrnuje v sobě interní zdroje 
a část externích, které mají charakter vkladů vlastníků. Cizí zdroje je užší pojem a obsahuje 
veškeré externí zdroje, snížené o vklady vlastníků. Patří sem zdroje získané prostřednictvím 
obligací, finančních fondů, dlouhodobých úvěrů, finančního leasingu, případně formou finanční 
podpory státu apod. [16 str. 248]. 

Vlastní zdroje financování: 

• odpisy, 
• nerozdělený zisk, 
• výnosy z prodeje a z likvidace hmotného majetku a zásob, 
• vklady vlastníků nebo společníků [17 str. 290]. 

Mimo vlastních zdrojů většina podniků používá i cizí nebo jinými slovy vypůjčené zdroje. 
Důvodů může být několik, například vlastní kapitál investora je nedostačujícím pro 
realizovatelnost investičního záměru, nebo též z důvodu toho, že cizí kapitál je levnější než 
vlastní kapitál z pohledu úrokové míry bank, než je například míra výnosnosti akcií. 

Existují také i nevýhody, obecně cizí kapitál zvyšuje zadluženost podniku. V případě, 
jestli bude pokles výroby produkce nebo služeb, podnik se muže dostat do situace, kdy nebude 
moct splácet dluhy. Následovně může nastat bankrot. Další nevýhodou je to, že každý další 
dluh je dražší pro investora a je složitěji ho od banky získat. Narůstající nedůvěra ze strany 
věřitelů, které se bojí o svůj kapitál, proto budou požadovat vyšší úrokovou míru. Celková 
zadluženost dle průzkumu finančního managementu je taková pří, které jsou minimální celkové 
náklady na vlastní i cizí kapitál [17 str. 291]. 

Dle [17 str. 290] cizími zdroji financování jsou obzvlášť: 

• investiční úvěr, 
• obligace, 
• nepřímo i krátkodobý úvěr, 
• dlouhodobé rezervy, 
• splátkový prodej, 
• leasing (nájem výrobního zařízení, dopravních prostředků), 
• rizikový kapitál, 
• dotace ze státního nebo místního rozpočtu, též dotace z fondů Evropské Unie. 
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1.1.6 Finanční plán a analýza projektu 
V této častí studii proveditelnosti je přehled o všech předchozích bodech, a to dle 

následující struktury [3 str. 13]: 

a) Základní kalkulace a analýza bodu zvratu, 
b) Finanční plán – nejčastěji plán lze rozdělit do tří základních pohledů na projekt: plán 

průběhu nákladů a výnosů; plánované stavy majetku a zdrojů krytí; plán průběhů CF. 

Základním cílem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky. Vymezuje 
se několik skupin nákladů: 

Fixní náklady – jejich výše nezaleží na objemu produkce (nájemné prostor, náklady na 
osvětlení výrobní haly). Z toho vyplývá, že jedinou cestou, aby došlo ke snížení fixních 
nákladů, je jejich zefektivnění. Což znamená, jestli se zvětši objem produkce, výše fixních 
nákladů na produkci 1 kusu zboží bude menší [17]. 

Variabilní náklady – mění se s každou dodatečnou jednotkou produkce. Například 
spotřeba přímého materiálu, úkolové mzdy, dopravné, energie, pohonné hmoty [18]. 

Přímé náklady – jsou to náklady, které je možné přiřadit jednotlivým druhům výrobků 
nebo služeb (přímé náklady na výrobek, na člověka, na pobočku) [3 str. 29]. 

Nepřímé náklady – náklady, které nelze přiřadit konkrétnímu nákladovému objektu 
(výrobní a nevýrobní (správní) režie) [19].  

Analýza bodu zvratu 

Účelem analýzy bodu zvratu nebo anglicky Break Even Point Analysis, je najit takový 
objem produkce výrobků nebo služeb pří kterém výše zisku se bude rovnat nule. Jinými slovy, 
kdy se výše tržeb rovná výší nákladů.  K tomu je potřeba vědět jednotkovou cenu výrobku a 
fixní/variabilní náklady [3 str. 30] [17]. 

Výpočet bodu zvratu: 

𝑄𝑄𝐵𝐵𝐵𝐵 =
𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑝𝑝 − 𝑏𝑏

          (1) 

kde          𝑄𝑄𝐵𝐵𝐵𝐵 – je objem produkce, při kterém je dosaženo nulového HV, 

                p – je cena za jednotku produkce, 
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       b – je jednotkový variabilní náklad, 

       FN – fixní náklady. 

Zdroj: [20] 

Pro určení celkových nákladů platí vztah, kdy se celkové náklady rovnají fixním 
nákladům plus průměrným variabilním nákladům vynásobené množstvím [21]: 

𝐶𝐶𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐹𝐹 × 𝑞𝑞          (2) 

kde          FN – fixní náklady, 

                PVN – průměrné variabilní náklady, 

       q – je objem produkce. 

Pro určení celkových výnosů, je potřeba množství prodaných výrobků vynásobit prodejní 
cenou (viz rovnice č. 3): 

𝐶𝐶𝑃𝑃 = 𝑝𝑝 × 𝑞𝑞          (3) 

Pro výpočet bodu zvratu, vyjadřující kritické množství výrobků, je potřeba přirovnat 
rovnice 2 a 3. Po úpravě vzorce dostavám: 

𝑞𝑞𝑘𝑘𝑘𝑘 =
𝐹𝐹𝐹𝐹

𝑝𝑝 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐹𝐹
          (4) 

V případě, že znám hodnotu 𝑞𝑞𝑘𝑘𝑘𝑘, můžu vypočítat výnosy bodu zvratu dle vzorce č. 5 [22]. 

𝐶𝐶𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝑞𝑞𝑘𝑘𝑘𝑘 × 𝑝𝑝          (5) 

 

 

 

Graf 1 – Bod zvratu 
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Náklady a výnosy výstavbového projektu 

Během předinvestiční a investiční fáze projektu vznikají investiční náklady, které jsou 
popsány v předešlé části studie proveditelnosti (náklady co je potřeba vynaložit na realizace 
projektu a uvedení jeho do provozu). Kromě těchto nákladů důležitým aspektem jsou náklady 
na užívání, tedy provozní náklady. Dle [8 str. 46] provozní náklady tvoří: servisní poplatky, 
pojištění, ostraha a bezpečnost, úklid, likvidace odpadu, voda a odpadní voda, energie, údržba 
zeleně, administrativní poplatky; a též odpisy, daně a poplatky, ostatní náklady, finanční 
náklady (úroky z investičního úvěru a úroky obligací). Rozdíl výnosů a nákladů v každém roce 
běhu projektu tvoří hospodářský výsledek [9 str. 37]. 

Výnosy vznikají až v momentu užívání stavby. Jestli očekáváný efekt od investice je 
v peněžní formě, jedná se o plánované výnosy (příjmy) zejména: 

- výnosy z pronájmu, 
- výnosy z prodeje budovy (existuje možnost prodeje nemovitostí ještě v investiční fázi, 

jako například developery zahajují předprodej bytových jednotek) 
- výnosy z užívání stavby za úplatu [8 str. 47]. 

1.1.7 Toky hotovosti projektu – CF 
Cash Flow zobrazuje faktický pohyb peněžních prostředků za určité období. Rozdíl 

příjmů a výdajů tvoří tzv. čisté toky hotovosti, které jsou podkladem pro vyhodnocení 
ekonomické výhodnosti projektu. Příjmy jsou tvořeny výnosy z tržeb, změnami stavu zásob 
vlastní výroby, ostatními výnosy, čistými příjmy z likvidace projektu. Výdaje jsou 
produkovány investičními výdaje projektu, náklady bez odpisů převzaté z výsledovky, daní 
z příjmů. [5 str. 38]  

Provozní Cash Flow 

Představuje schopnost podniku vygenerovat peněžní prostředky z činnosti, kvůli které je 
určitá firma na trhu. Příjmy a výdaje jsou uvažovány jen z činnosti podniku nebo projektu. 
Například výdaje tykající se pořízení dlouhodobého majetku nebo příjmy z prodeje 
dlouhodobého majetku, příjmy od zákazníků, platby mezd apod. V případě, že se CF dostává 
do záporných čísel v průběhu několika po sobě jdoucích období, označuje to, že se firma blíží 
k úpadku. Je nepochybné, že provozní CF by muselo být jednoznačně kladné [23 str. 180] [24]. 

Investiční Cash Flow 

Je téměř ve všech případech záporné, jelikož se jedná o nákup nebo investici do hmotných 
či nehmotných aktiv. Za stálá aktiva je z pravidla považován dlouhodobý hmotný majetek (jako 
například pozemky, budovy, právo stavby, byty a nebytové prostory aj.), pořizovací cena, 
kterého od 01. 01. 2021 přesahuje 80 tis. Kč [23 str. 180] [25]. 
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S platností od 01. 01. 2021 byl nehmotný majetek pro daňové účely úplně zrušen. 
Pořízený od 01. 01. 2021 nehmotný majetek již není majetkem, ze kterého se vypočítávají 
daňové odpisy. „Pro účely daně z příjmů se s tímto novým majetkem a jeho technickým 
zhodnocením bude zacházet jako s drobným majetkem, pokud jeho pořizovací cena překročí 
účetní hranici, tj. hranici stanovenou účetní jednotkou pro zařazení do dlouhodobého 
nehmotného majetku“ [25]. 

Cash Flow z financování 

Tento druh peněžních toků obsahuje externí zdroj financování. Jedná se o příjmy od bank, 
jako jsou to úvěry, příjmy od investorů, ve formátu dalších vkladů akcionářů nebo společníků, 
peněžní dary a dotace, půjčky, dluhopisy. Pod pojmem výdaje se rozumí například, výdaje na 
výplatu podílů na zisku, splátky úvěrů, půjček či dluhopisů. Tento peněžní tok tkví na poměru 
vlastního a cizího kapitálu. On může nabývat jak kladných, tak i záporných hodnot, zaleží na 
tom, co děla právě podnik, buď půjčuje, nebo splácí úvěr či platí dividendy [26].   

Pro CF dle [8 str. 70] platí pár zásadních pravidel: 

• vytvářejí se po celou dobu životnosti projektu, 
• jsou produkovány všemi příjmy a výdaji, co vzniknou během doby životnosti 

projektu, 
• pro období výstavby je charakteristické, že se vyskytují jenom výdaje, 
• období provozu je spojeno jak s příjmy, tak i s výdaji, 
• výdaje během provozní fáze mají jak provozní, tak investiční povahu, 
• dle určité situace a povahy projektu likvidace nákladů může být spojena jak s 

příjmy, tak s výdaje. 

Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 

Tento oddíl vyhodnocuje projekt pomocí kriteriálních ukazatelů kalkulovaných z CF, 
jako jsou: čista současná hodnota, vnitřní výnosové procento, doba návratnosti, index 
rentability a finanční analýza projektu [3 str. 13]. 

1.2 Metody hodnocení investic 

Dle [17 str. 301] obvykle metody hodnocení investic se dělí na dvě skupiny: 

• metody statické, které nepřihlížejí k vlivu faktoru času, 
• metody dynamické, které přihlížejí k vlivu faktoru času a jejichž podstatou je 

aktualizace všech vstupních dat vstupujících do výpočtů 

Na diagramu č. 1 je k nahlédnutí většina metod, pomocí kterých je možné hodnotit 
investiční záměr: 
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 Zdroj: [27] 

Pro vyhodnocení variant investičního záměru v rámci této diplomové práce budu 
používat následující metody: čistá současná hodnota, index ziskovosti, vnitřní výnosové 
procento, doba návratnosti, rentabilita investice a ostatní ukazatele rentability projektu. 

1.2.1 Statické metody hodnocení investic 
Statické metody je možné používat v případě, když faktor času nemá podstatný vliv na 

rozhodování o investicích. Neméně důležitou je výše požadované míry výnosnosti, čím je nižší, 
tím je vliv faktoru času méně závažný [16 str. 81]. Tyto prosté metody jsou vhodné u 
krátkodobých projektů s nízkou požadovanou mírou návratnosti, která je přibližně od dvou do 
jednoho roku. V praxi jsou oblíbené svoji jednoduchostí. Mohou sloužit jen jako počáteční 
přiblížení pro souhrnné rozhodnutí [9 str. 41].  

 

Metody hodnocení ekonomické efektivnosti

Statické
metody

Porovnání 
nákladů

Porovnání
zisku

Výpočet 
rentability

Výpočet 
výnosnosti

Doba
návratnosti

Dynamické 
metody

Čistá současná 
hodnota (NPV)

Index
ziskovosti (PI)

Vnitřní výnosové
procento (IRR)

Diskontovaná 
doba návratnosti

Doplňkové 
metody

Rentabilita 
investice

Analýza bodu 
zvratu

Metoda komerční
životaschopnosti

projektu

Controllingové 
metody

Metoda konečné 
hodnoty

Modifikované 
vnitřní výnosové 

procento

Tabulka 1 – Metody hodnocení ekonomické efektivnosti 
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Výpočet rentability 

Rentabilita investic (Return on Investment), běžně se používá zkratka ROI, která 
označuje celkový zisk z investice. Jedná se o jeden ze zásadních ukazatelů měření návratnosti 
a efektivnosti investic, používá se pro hodnocení investičních záměrů nebo hospodářských 
středisek. Slouží pro pochopení za jak dlouho nebo jestli vůbec se investované prostředky vrátí, 
což je v podstatě základní otázkou při hodnocení jakési investiční akce nebo projektu [28]. 

Vzorec výpočtu rentability návratnosti investice je následující [29]: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑅𝑅

× 100 %          (6) 

kde        ROI – rentabilita investice,  

              EAT – zdaněný zisk za běžné období, 

              I – vložená investice. 

Nejčastěji užívané dle [4 str. 69] ukazatele rentability a jejich výpočet dle [30]: 

• rentabilita vlastního kapitálu (Return of Equity – ROE), 
ROE = EAT / Vlastní kapitál 

• rentabilita celkového kapitálu, rentabilita aktiv (Return of Assets – ROA), 
ROA = EAT/ Aktiva 

• rentabilita investovaného kapitálu (Return on Capital Employed – ROCE), 
ROCE = EBIT / (Vlastní kapitál + Rezervy + Dlouhodobé závazky + Bankovní úvěry 
dlouhodobé) 

• rentabilita tržeb (Return on Sales – ROS) 
ROS =EBIT / (Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb + Tržby z prodeje zboží) 
ROS = EAT / (Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb + Tržby z prodeje zboží) 

• rentabilita nákladů (Return on Costs – ROC) 
ROC = 1 - EBIT / Tržby = 1 - ROS 

Zdroj: [31] 

Tabulka 2 – Výpočet čistého zisku 
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Doba návratnosti 

Doba návratnosti (Payback Period – PP) patří mezi statické metody vyhodnocování 
investičních projektů. Udává počet let, které jsou nutné pro to, aby se kumulované příjmy 
vyrovnaly investici, jinými slovy dobu, za kterou se investice bude vracet. Čím je kratší doba 
návratnosti, tím je projekt víc přijatelný pro investora [9 str. 42].  

Vzorec pro výpočet vypadá takto: 

0 = −𝑅𝑅 + �𝐶𝐶𝑡𝑡

𝐵𝐵𝐵𝐵

𝑡𝑡=1

          (7) 

kde        PP (Payback Period) – doba návratnosti,  

              I – kapitálový výdaj, 

              Ct – peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti, 

              t – jednotlivá léta životnosti. 

1.2.2 Dynamické metody hodnocení investic 
Tento druh metod uvažuje časovou hodnotu peněz, míru rizika v průběhu životnosti 

investice. Používá se v případě, jestli doba pořízení investice je delší a má dlouhou 
ekonomickou životnost. Hlavními dynamickými ukazateli, které budu rozebírat v dalších 
odstavcích práce, jsou čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, index ziskovosti [17 
str. 303]. 

Čistá současná hodnota (NPV) 

Tato metoda podle [32] je jedním z nejvhodnějších a nejpoužívanějších finančních 
ukazatelů, často se u ní používá zkratka NPV nebo ČSH. V tomto ukazateli je zahrnuta celá 
doba životnosti projektu, i možnost investovat do druhého podobně rizikového projektu. 
Respektuje časovou hodnotu peněz, je závislá jenom na předvídaných CF a alternativních 
nákladech kapitálu. Dle [16 str. 99] „Čistá současná hodnota investičního projektu je rozdíl 
mezi diskontovanými peněžními příjmy a diskontovaným kapitálovým výdajem na projekt“. 
Metoda NPV se nejvíce používá v praxi, jak už bylo řečeno, je vymezená jako diference sumy 
diskontovaných příjmů z investice a kapitálového výdaje. 

𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃 = −𝑅𝑅 + �
𝐶𝐶𝑡𝑡

(1 + 𝑖𝑖)𝑡𝑡

𝑛𝑛

𝑡𝑡=1

          (8) 

 

kde        NPV (Net Present Value) – čistá současná hodnota, 

              I – kapitálový výdaj, 

              Ct – peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti, 
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              i – požadovaná výnosnost (úrok v %/100), 

              n – doba životnosti, 

               t – jednotlivá léta životnosti [16 str. 100]. 

v případě, jestli 

• NPV = 0 – diskontované příjmy se rovnají výdajům, 
• NPV < 0 – diskontované příjmy nepřevýší výdaje, 
• NPV > 0 – diskontované příjmy převýší výdaje – projekt je přijatelný [9 str. 43]. 

Výsledná hodnota říká, jakou výší peněz realizace investičního záměru přinese firmě. 
Pokud vyjde NPV kladné, je projekt přijatelný. Opačně, když vyjde hodnota záporná, investice 
pro investora je nepřijatelná. V případě porovnání pár investičních variant, je upřednostňována 
vyšší NPV [32]. 

Index ziskovosti (PI) 

Je vymezen jako poměr diskontovaných příjmů a diskontovaných investičních výdajů, 
tedy: 

𝑃𝑃𝑅𝑅 =
∑ 𝐶𝐶𝑡𝑡

(1 + 𝑖𝑖)𝑡𝑡
𝑛𝑛
𝑡𝑡=1

𝑅𝑅
          (9) 

kde        PI (Profitability Index) – index ziskovosti (rentability),  

              I – kapitálový výdaj, 

              Ct – peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti, 

              i – požadovaná výnosnost (úrok v %/100), 

              n – doba životnosti, 

              t – jednotlivá léta životnosti [16 str. 109]. 

Investice je posuzována dle dalších kritérií: 

• PI > 1 – investice do projektu přijatelná (diskontované příjmy přesáhnou výdaje), 
• PI < 1 – investice do projektu nepřijatelná, 
• PI = 1 – investice z ekonomického pohledu je neutrální [9 str. 45]. 

Index ziskovosti souvisí s jiným ukazatelem efektivnosti investice, čisté současné 
hodnoty (NPV). Obě metody se používají pro podobný účel. Zatímco index ziskovosti však 
měří relativní hodnotu investice, zatímco ukazatel čisté současné hodnoty měří absolutní 
hodnotu investice [33]. V případě, jestli NPV projektu se rovná 0, index rentability v tom 
případě se rovná 1. V situaci, kdy NPV projektu je menší než 0, je index rentability projektu 
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menší než 1. Ale kdy je čistá současná hodnota pozitivní, index ziskovosti je větší než 1 a 
investiční projekt je pro investora přijatelný [4 str. 79]. 

Vnitřní výnosové procento (IRR) 

IRR je to dynamická metoda vyhodnocení efektivnosti investice, která pokládá za efekt 
peněžní příjem z projektu a respektuje faktor času. Vnitřní výnosové procento lze označovat 
jako takovou úrokovou míru, při které NPV peněžních příjmů z projektu se rovná kapitálovým 
výdajům [16 str. 117]. 

tedy: 

0 = −𝑅𝑅 + �
𝐶𝐶𝑡𝑡

(1 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅)𝑡𝑡

𝑛𝑛

𝑡𝑡=1

          (10) 

kde        I – kapitálový výdaj, 

              Ct – peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti, 

              IRR – vnitřní výnosové procento, 

              n – doba životnosti, 

              t – jednotlivá léta životnosti. 

Z toho plyne, že neznámou IRR nelze vyjádřit, z toho důvodu postup její vypočtu, bude dle 
následujícího postupu: 

• najít takovou IRR, při kterých je NPV > 0, 
• najít takovou IRR, při kterých je NPV < 0, 
• mezi těmito hodnotami provést lineární interpolaci pomocí vzorce: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑖𝑖𝑛𝑛 +
|𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛|

|𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛| + |𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣| × (𝑖𝑖𝑣𝑣 + 𝑖𝑖𝑛𝑛)          (11) 

kde        𝑖𝑖𝑣𝑣 – vyšší zvolená úroková míra, 

              𝑖𝑖𝑛𝑛 – nižší zvolená úroková míra, 

              |𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛|… NPV při nižší úrokové míře, 

              |𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣|… NPV při vyšší úrokové míře [5 str. 49]. 

Čím je IRR vyšší, tím je posuzovaný investiční záměr ekonomicky výhodnější [2 str. 118].  

Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza) 

Definice nejvýznamnějších zdrojů rizika v projektu, uvedení jejich pravděpodobností a 
opatření na jejich snížení. Jsou zde zohledněné i výsledky citlivostní analýzy [3 str. 13]. 
Zásadou citlivostní analýzy je výběr kritických parametrů investičního záměru, projevy změn, 
kterých nejvíce budou mít vliv na výslednou efektivnost vyjádřenou pomocí IRR a NPV, kde 
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IRR je vnitřní výnosové procento a NPV – čista současná hodnota [8 str. 172]. Faktorů 
ovlivňující Cash Flow, obzvlášť příjmy z investice, je celá řada. Nejvíce viditelné je to u zisku. 
Patří sem objem tržeb, daňové sazby, úrokové sazby, devizové kurzy, ceny vstupů a výstupů. 
Faktory, jejichž změny vedou k drobným změnám v peněžních příjmech, se považují za 
nedůležité. V tom případě citlivost projektu je na ně malá [16 str. 187]. 

Dle [8 str. 173] existuje následující možný postup citlivostní analýzy: 

1) Je zapotřebí provést souhrn potenciálních kritických parametrů používaných ve finanční 
analýze, které se rozdělí do jednotlivých kategorií (např. obecné parametry projektu, 
vývoj cen, investiční náklady, provozní náklady, tržby). 

2) Ze souhrnu se odstraní závislé parametry, které by dvakrát působili totožní efekt, a 
deformovaly výsledky analýzy. 

3) Následuje jakostní analýza dopadů změn jednotlivých parametrů na konečnou efektivnost 
projektu, která vyřadí proměnné s nevelikou nebo zanedbatelnou elasticitou. Hodnocení 
elasticity parametrů je různé a závisí na typu projektu. 

4) V následujícím výpočtu budou jenom parametry se střední a vysokou elasticitou. Pro tyto 
kritické parametry se dále stanovuje konečna elasticita pomocí kalkulace změn IRR či 
NPV pro určené odchylky kritických parametrů (běžně odchylka od -10 % - +10 %).  

Harmonogram projektu 

V této částí studii se dá podívat na časový plán jednotlivých činností a fází projektu, který 
by měl být sestaven v podobě harmonogramu. Muselo by být jasné z vytvořeného 
harmonogramu, jak činností navazují na sebe, která z nich je první, kde začíná a kde končí. 
Taky musí být přehledné, jestli činnosti se překrývají a v jakém okamžiku [3 str. 13]. Pro 
harmonogramy se též používá pojem Ganttův diagram, nebo anglicky Gantt Chart. 
Harmonogram je možné použit i pro znázornění postupu prací na projektu, nevýhodou je ale 
jeho statičnost. Obtížné je potom provádět aktualizaci takového harmonogramu [6 str. 159]. 

Závěrečné shrnující hodnocení projektu 

Jedná se vlastně o souhrnný a propracovaný závěr, který obsahuje posudek projektu ze 
všech uvažovaných aspektů a vyjádření, jestli projekt je realizovatelný a finančně rentabilní [3 
str. 14]. V tomto oddílu už není potřeba opakovaně definovat detailní řešení, popsané 
v jednotlivých kapitolách. V případě, jestli existuje několik variant investičního záměru, je 
potřeba v této části studie proveditelnosti je zvlášť okomentovat. A pak musí být patrné, jaká 
varianta je doporučená pro realizace a zdůvodnění toho proč má větší váhu [3 str. 41]. 
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2. PRAKTICKÁ ČÁST 
2.1 Vymezení osoby investora 

Záměrem investora je realizace investice do komerčního prostoru za účelem zhodnocení 
vložených prostředků. Tato diplomová práce řeší situaci, kdy předmětem investice se stává 
komerční prostor v určité lokalitě, který investor koupí nebo bude pronajímat. Na základě 
výsledků této práce bude doporučen obor podnikání a účel provozu komerčního prostoru. 

Nejprve představím osobu investora investujícího do komerční nemovitosti za účelem 
podnikání.  

Zdroj: vlastní úprava 

Z informací uvedených v tabulce vyplývá, že se jedná o muže věku 25 let, který v 
současné době bydlí v Praze v bytě se svou rodinou, za který splácí hypotéku. Má měsíční 
příjem ve výši 40 000 Kč, po odečtení základních výdajů zbývá volných 15 000 Kč měsíčně k 
dalšímu využití. Investor má určitou částku peněz navíc ve výši 3 000 000 Kč, kterou získal 
z prodeje pozemků ve Středočeském kraji. 

Investor plánuje zprovoznit podnik, který bude přinášet dodatečný příjem s minimální 
účasti investora. To znamená, že bude najímat a platit vedoucí pracovníky, které budou mít na 
starosti celý provoz podniku zejména vyřizovaní objednávek, kontrola zásob, najímaní nových 
zaměstnanců, úklidy prostor apod. 

 

 

 

 

Tabulka 3 – Vymezení osoby kupujícího 

Pohlaví:
Věk:
Místo bydlení:
Měsíční příjem (čistá mzda):

poplátky za byt 12 000 Kč
strava 6 000 Kč
platba pojištění 3 000 Kč
náklady na auto 2 000 Kč
osobní potřeba 2 000 Kč

Plánovaná měsíční úspora (příjmy - výdaje): 15 000 Kč
3 000 000 KčVlastní prostředky:

Vymezení osoby investora
Muž

25 let
Praha

40 000 Kč

Měsíční výdaje:
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2.2 Představeni lokality komerční nemovitosti 

V rámci této diplomové práce, na základě žádosti investora, posuzovaná komerční 
jednotka se nachází na Barrandově. Barrandov je čtvrť na jihu městské části Praha 5, která patři 
do katastrálního území Hlubočepy. 

Zdroj: [34] 

Jedná se o lokalitu, využívanou především k bydlení, jsou tady bytové domy, sídliště tedy 
poměrně husté zalidnění, z komerčních prostor jsou tady převážně obchody a kanceláře, výroba 
v této lokalitě je v minimálním rozsahu. Do roku 2007 část Barrandov nebyla tak lákavá jako 
v současné době. Od roku 2007 se začali stavět první etapy projektu Kaskády Barrandov [35]. 
Postupně lidí z okolních míst a vesnic se začaly zajímat o moderní na ten čas developerský 
projekt. Největší provozovatelé potravinových řetězců taky aktivně začali rozšiřovat svou 
obchodní síť i na tuto lokalitu. Na Barrandově se nacházejí dvě základní školy, na Chaplinově 
náměstí a V Remízku, několik školek, jesle a několik dětských hřišť. Na jihozápadním konci 
sídliště byl postaven aquapark a jsou zde též dvě nafukovací haly. Je zde k dispozici i lékařské 
středisko – Poliklinika Barrandov, dvě lékárny a zubařská ordinace. V pěší dostupnosti jsou 
čtyři velké obchody. 

V této lokalitě od roku 2018 se obnovila aktivní výstavba bytových domů. Zejména od 
developerských společnosti FINEP a YIT. Nejvíce bytových jednotek v této lokalitě postavila 
a prodala developerská společnost FINEP pod názvem projekt – Kaskády Barrandov (viz 
příloha č. 1). 

Kaskády Barrandov patří mezi moderní rezidenční lokality v Praze, zároveň jsou velmi 
příjemným místem pro život ve městě a také v bezprostřední blízkosti Prokopského údolí [35].  

 

 

 

Obrázek 1 – Barrandov, MČ Praha 5 - Hlubočepy 
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Popis objektu 

Komerční jednotka, kterou tato diplomová práce řeší, se nachází v přízemí přístavby 
k bytovému domu projektu Kaskády Barrandov XI. Počet bytových jednotek v tomto domě se 
rovná 110 [35]. Jedná se o novostavbu bytového domu „H“, který je výškově rozdělen na dvě 
části: severní a jižní. Severní část objektu má pět nadzemních podlaží včetně pochozí střechy a 
jižní část objektu má sedmnáct nadzemních podlaží. V celém rozsahu půdorysu objektu jsou 
dvě podzemní podlaží s garážovými rezidenčními stáními. Na severní a západní fasádě jsou 
umístěny ve dvou podlažích komerční prostory. Kolaudace je plánovaná na podzim roku 2022. 
V termínu ke konci 3. čtvrtletí 2021 na objektu H je dokončena hrubá stavba. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [35] 

Na obrázku č. 3 jsou vyznačené jednotlivé etapy projektu Kaskády Barrandov. Bytové 
domy C a G byly dokončené a předané k užívání v roce 2020. 

Obrázek 3 – Výstavba projektu Kaskády Barrandov 

Zdroj: [35] 

 

 

Obrázek 2 – Kaskády Barrandov XI - Vizualizace 
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2.3 Vyhodnocení okolí 

V blízkosti objektu H – Kaskády Barrandov je poměrně mnoho míst, kde uživatel bytové 
jednotky může zajit nakoupit potraviny, aktivně odpočinout nebo vyřídit potřebné věcí na poště, 
která do slova je ve vzdálenosti cca 100 m od objektu v ulici Voskovcova. 

Zdroj: [34] 

Pro rodinu s dítětem v 5 minutové chůzi dle [36] je základní umělecká škola. Na 
Trnkovém náměstí ve vzdálenosti 500 m dle [36] se nachází supermarket Albert. V případě 
většího nákupu, v dosahu 5 minut jízdy v ulici K Barrandovu se nachází Lidl.  

V místě residenčních bytových domů Kaskády Barrandov je taky výborná dostupnost MHD. 
V současném stavu nejbližší tramvajová zastávka je ve vzdálenosti dle [36] cca 450 m.  

Zdroj: [34] 

Obrázek 4 – Okolí objektu 

Obrázek 5 – náměstí Olgy Scheinpflugové 
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Ze zastávky Sídliště Barrandov se dá snadno dostat do obchodního centra Nový Smíchov 
přibližně za 20 minut přímou tramvaji nebo 10 minut autem. 

Na obrázku č. 6 je vidět zpracovanou vizualizaci budoucí tramvajové zastávky. Která se 
bude nacházet hned u vstupu do objektu H. Na dnešní den projekt tramvajové trati už je 
v realizaci. Investor projektu – FINEP. 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [35] 

Podrobná analýza okolí a varianty provozu komerční jednotky 

V tomto oddílu diplomové práce, bude vysvětleno, co se obvykle provozuje v komerčním 
prostoru, který je součástí bytového domu. Bude provedena detailní analýza služeb ve vybrané 
lokalitě, co už poskytují ostatní podnikatele.  

Obrázek 7 – okolí objektu H 

Zdroj: [34] 

Metodou online dotazníku zjistí se nejvíc potřebné služby pro dlouhodobé pobývající lidi 
v této lokalitě. Dotazování bylo provedeno ve vzdálenosti cca do 1 km od objektu H. Do 

Obrázek 6 – Tramvajová zastávka na náměstí Olgy Scheinpflugové 
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poštovních schránek v bytových domech byly vložené letáky s odkazem na vytvořený dotazník 
s velkou prosbou o vyplnění. Zhruba za tři dny jsem dostal 57 odpovědí a do týdne jsem měl 
celkem 116 vyplněných dotazníků. Seznam otázek online dotazníku je v příloze č. 2 této 
diplomové práce, plný souhrn výsledků je v příloze č. 3. Stručný přehled je zohledněn na 
obrázku č. 8 v následující části práce, kde taky je provedena detailní analýza okolí.      

Obchody ve vzdálenosti do 1 km od objektu H: 

- Večerka (otevírací doba: Po – Ne, 07:30 – 22:00) 
- Večerka Werichova (otevírací doba: Po – Ne, 09:00 – 21:00) 

Provozují prodejnu smíšeného zboží. 

- Albert Supermarket (Trnkovo náměstí) (otevírací doba: Po – Ne, 08:00 – 21:00) 
- Albert Supermarket (Högerova) (otevírací doba: Po – Ne, 08:00 – 21:00) [34] 

Prodej potravin a spotřebního i drogistického zboží. Nabízejí pečivo, mražené výrobky, 
cukrovinky, uzeniny nebo nápoje. Ve výběru jsou ovoce a zelenina, alkohol, tabákové výrobky 
či textil. Dodávají produkty i vlastních značek [6]. 

Kadeřnictví ve vzdálenosti do 1 km od objektu H: 

- Kadeřnictví Petra Valentová (otevírací doba: Út – Pá, 10:00 – 21:00; So, 13:00 – 20:00) [37] 

Prodej a výkup vlasů za účelem prodlužování vlasů metodami micro rings a keratin. 
Pořádání kurzů o prodlužování vlasů [17]. 

- Kadeřnictví Iva Blábolilová 
- Kadeřnictví Eveline (otevírací doba: Po, 13:00 – 18:00; Út, 10:00 – 18:00; Čt, 10:00 – 18:00; 

Pá, 09:00 – 16:00) 

Provádějí dámské, pánské i dětské stříhání a úpravu vlasů, dále manikúru a nehtovou 
modeláž [38]. 

- TOMMY BARBER SHOP, s.r.o. (otevírací doba: Po – Pá, 10:00 – 18:00) 

Pánské kadeřnictví (další služby: barber shop, úprava vousů). 

- Belfen (otevírací doba: Po, 13:00 – 19:00; Út, 08:00 – 16:00; St, 13:00 – 19:00; Čt, 08:00 – 
17:00) 

Nabízejí služby dámského, pánského a dětského kadeřnictví. Pracují s vlasovou 
kosmetikou MATRIX, FARCOM – EXPERTIA [39]. 

- Salon Compléte (otevírací doba: Po – Čt, 08:00 – 19:00; Pá, 08:00 – 15:00; So, 08:00 – 
13:00) [34] 
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Kavárny ve vzdálenosti do 1 km od objektu H:                

- Petit Barrandov (otevírací doba: Po – Pá, 09:30 – 19:00; So – Ne, 13:00 – 19:00) 

Kavárna s terasou, dětským hřištěm a 24 druhy zmrzliny. Vedle lahodné kávy nabízejí 
mošty, limonády, milkshake, víno, míchané drinky a cidery. Jako občerstvení májí zákusky, 
obložené croissanty, tousty apod. [40]. 

- Kafe Špunt (otevírací doba: Po – Pá, 09:30 – 19:00) 

Provoz kavárny s dětskou hernou. Možnost pořádání dětských oslav. 

- La Zmrzka (otevírací doba: Po – Ne, 10:00 – 18:00) [34] 

Rodinný podnik, který se věnuje přípravě poctivé zmrzliny. 

Restaurace ve vzdálenosti do 1 km od objektu H: 

- Cik Cak Restaurant (otevírací doba: Út – Pá, 11:30 – 23:00) 

Provozují restauraci s nabídkou české i mezinárodní kuchyně a alkoholických i 
nealkoholických nápojů [41]. 

- Pizzerie Kaskáda (otevírací doba: Po – Ne, 11:00 – 22:00) 

Nabídka pizzy, těstovinových i masových jídel a salátů včetně rozvozu a italských vín, 
kávy, destilátů či českého piva [42]. 

- Čínská restaurace Třešeň (otevírací doba: Po – Ne, 10:00 – 22:00) 
- Villa Andy (otevírací doba: Po – Ne, 16:00 – 22:00) [34] 

Provozují hotelovou restauraci s nabídkou národní i evropské kuchyně. Nabízejí také 
dezerty od šéfkuchaře. Pořádají hostiny, rauty a další akce [43]. 

Posilovny ve vzdálenosti do 1 km od objektu H: 

- Gym Barrandov, s.r.o. (otevírací doba: Po – Ne, 07:00 – 21:30) [34] 

Nabízejí takové skupinové lekce jako: jumping, fitbox, kruhový trénink, bossu, tabata, 
thaibox junior, thaibox, trx, problémové partie, kruhový trénink pro ženy apod. K dispozici pro 
klienty je i solárium. Ve stejném areálu se nachází i aquapark. 

Služby kopírování a tisku ve vzdálenosti do 1 km od objektu H: 

- PC Barrandov (otevírací doba: Po – Pá, 09:00 – 18:00) [34] 

Zaměřují se na prodej a servis počítačových sestav a komponentů. Nabízejí taky 
kopírování, tisk, skenování, laminaci a kroužkovou vazbu. Prodávají produkty značek Dell, HP, 
Asus, Toshiba, Nokia, Sony Ericsson, Samsung, Canon a další [44]. 
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Dětské koutky ve vzdálenosti do 1 km od objektu H: 

- Dětský koutek ANITA (otevírací doba: Po – Pá, 07:30 – 17:00)  [34] 

Nabízejí kvalifikované hlídání dětí od 2 let. Pro děti je zajištěno příjemné a profesionální 
prostředí v objektu státní MŠ. Školka je vybavena dostatečným počtem hraček a výchovného 
materiálu k výuce dětí. Je k dispozici i velká zahrada s širokým využitím pro dětské hry a 
zábavu [45]. 

Taneční kurzy ve vzdálenosti do 1 km od objektu H: 

- Hladík Dance Center [34] 

Vyučují moderní, společenské, lidové, historické či scénické tance. Nabízejí taky jazz 
dance, balet, aerobik, pilates či kankán. Zaměřují se i na španělské tance, břišní tance, ptačí 
tanec, step a taneční a pohybovou průpravu [46]. 

Stomatologie ve vzdálenosti do 1 km od objektu H: 

- MUDr. Blanka Váchová (Poliklinika Barrandov) 

Praktický lékař – stomatolog. Poliklinika se nachází v blízkosti objektů Sídliště 
Barrandov, ulice Štěpařská a Tilleho náměstí. 

- ORTOVIA, s.r.o. (otevírací doba: Po – Pá, 08:00 – 16:30) [34] 

Klasická ortodontická ordinace a ortodontická laboratoř pro děti i dospělé. Poskytují 
úplnou léčbu, od vstupní konzultace, přes určení a nasazení typu rovnátek až po stabilizaci 
chrupu. K té slouží snímací aparáty nebo průhledné fólie, které na pracovišti přímo vyrábějí 
[47]. 

 

V tabulce č. 4 jsou zobrazeny výsledky analýzy okolí. Do 1 km jsou dva velké Albert 
supermarkety. Existují taky menší obchody (večerky), ale kvalita potravin v nich by mohla být 
mnohem lepší. Obvykle už od 9/10 hod večer všechny obchody v této lokalitě mají zavřeno. 
Proto z toho důvodů nevylučují možnost provozu vlastního nonstop maloobchodu s potraviny. 

Zdroj: vlastní úprava  

Tabulka 4 – Analýza služeb v okolí do 1 km od objektu H 

Název Obchody Kadeřnictví Kavárny Restaurace Posilovny
Služby kopírovaní 

a tisku Dětské kouty Taneční kurzy Stomatologie

Počet [ks] 4 6 3 4 1 1 1 1 2
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Co se týče služeb kadeřnictví, tak 6 podniků je až moc než dostačující pro vybranou 
lokalitu. Toto potvrzuje i výsledek z dotazníku (viz obrázek č. 8). Situace s kavárnami a 
restauracemi je už trochu odlišná. Dle výsledů ankety je v oblasti malé množství kaváren, kam 
by se chtělo zajit. Bude lepší dojet na Anděl (kde je nabídka kvalitních restaurací a kaváren 
mnohem širší). Z dotazníku je vidět, že nejvíc by rezidenti této lokality uvítali novou moderní 
kavárnu v přízemí bytového domu, kde momentálně pobývají. Ve vzdálenosti do 1 km je jenom 
jedna menší posilovna, proto jak je vidět z obrázku č. 8 lidi taky mají zájem o sportovní aktivity 
poblíž svého bydlení (jako například jóga studio, pilates apod.). 

Zdroj: vlastní úprava  

Výsledky dotazníku říkají, že nejvíc lidi pobývajících na Barrandově by lákalo mít vedle 
svého bydlení novou moderní kavárnu, fitness služby a maloobchod. Ostatní možností provozu 
komerční jednotky v rámci této diplomové prací investor uvažovat nebude. V dalších 
kapitolách budou posuzovány jenom tyto tří možnosti provozu ve vybraném komerčním 
prostoru. Následně budou odhadnuté příjmy a spočítány veškeré náklady na zprovoznění a na 
běžný provoz během 5 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 – Výsledky online dotazníku MS Forms 
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2.4 Popis komerční jednotky a představení investičních variant 

Komerční jednotka 205/H se nachází ve 2. PP objektu H na jihozápadní časti domu (viz 
obrázek č. 9). 

Zdroj: [35] 

Dle tabulky č. 5 je vidět, že obchodní plocha komerční jednotky má plochu 66,43 m2, 
navíc k tomu šatna – 2,71 m2 a WC – 2,89 m2. Pro lepší představu, na obrázku č. 10 je půdorys 
celé komerční jednotky. 

Tabulka 5 – Plocha komerční jednotky 205/H 

 

 

 

Zdroj: vlastní úprava 

Komerční jednotka je provedena v základním standardu. Znamená to, že povrchová 
úprava stěn je sádrová omítka a malba Primalex Plus. Podlahová krytina je velkoformátová 
dlažba Rako 60x60. Dle standardního vybavení jsou osazena hliníková francouzská okna. Strop 
tvoří moderní kazetový podhled se světly. Součásti komerční jednotky je šatna a úklidová 
místnost s WC. 

205/H.01 OBCHODNÍ PLOCHA 66,43 
205/H.02 ŠATNA 2,71 
205/H.03 WC 2,89 
  72,03 

Obrázek 9 – Komerční jednotka 205/H 



42  

Zdroj: vlastní úprava 

Pronájem nebo koupě komerční jednotky 

Tato kapitola popisuje dvě varianty, jak investor muže začít se zprovozněním podniku. 
Aby se k prostorám dostal, musí se rozhodnout, jestli komerční prostory bude pronajímat nebo, 
si ty prostory pořídit. V případě koupě, část hodnoty nemovitosti by hradil z vlastních 
prostředků a zbytek pomocí úvěru. V části vyhodnocení dle výsledků předpokládaných CF 
budou okomentované obě varianty a bude napsáno doporučení pro investora, která varianta je 
dle autora práce lepší pro realizaci.  

Bohužel v okamžiku psaní této diplomové práce, nebyly stanoveny developerem 
očekávané ceny pronájmu komerčních jednotek od developera FINEP, proto budu muset cenu 
odhadnout. Výši nájemného jsem odhadnul pomoci realitního serveru Sreality.cz [48]. 
Odfiltroval jsem vhodné obchodní prostory a zjistil jsem tím průměrnou nájemní cenu za m2 co 
se rovná 260 Kč (viz tabulka č. 6). Parametry pro filtr byly následující: 

- obchodní prostory ve vzdálenosti do 5 km od oceňované jednotky 
- plocha od 60–100 m2 
- stáři budovy – novostavba nebo ve velmi dobrém stavu (stáři do 5 let) 
- v jednotce jsou vývody vody pro kuchyň/WC (veřejná kanalizace a ústřední topení) 

Zdroj: vlastní úprava 

Obrázek 10 – Půdorys 205/H 

Komerční prostor Stav
Výměra

[m2] Cena za m2 Nájem

Vrbova, Praha 4 - Braník Novostavba 93 314 Kč 29 169 Kč
Staropramenná, Praha 5 - Smíchov Novostavba 62 200 Kč 12 400 Kč
Pod Barvířkou, Praha 5 - Smíchov Novostavba 73 259 Kč 18 900 Kč

Tabulka 6 – Průměrná cena nájmu komerčních prostor za m2 
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Pro odhad kupní ceny, použiji nabídky prodeji podobných komerčních prostor na webu 
Sreality.cz. Budu hledat nemovitostí dle stejných požadavků jako i v případě varianty 
s pronájmem. Ceny prodeje komerčních jednotek od společnosti FINEP by měly být dostupné 
na přelomu roku 2021/2022. 

V tabulce č. 7 jsou zobrazeny ceny prostor v blízkosti lokality Barrandov. Průměrná cena 
za m2 se rovná 91 000 Kč bez DPH. 

Zdroj: vlastní úprava  

Dle tabulky č. 8 celková plocha vybrané komerční jednotky se rovná 72 m2. Což po 
vynásobení průměrnou částkou za m2 se dostavám na hodnotu 6 552 000 Kč. Dle tabulky č. 3, 
investor má dostupných k využití 3 mil. Kč. Pro realizaci tohoto obchodu potřebuje půjčit od 
banky částku ve výši 3 552 000 Kč. V tabulce č. 8 přikládám výpočet půlročních splátek úvěru 
s úrokovou sazbou 7,4 % p. a. [49]. Předpokládaná doba splatnosti je uvažovaná na 6 let. 
V případě prodeje nemovitosti v době splacení úvěru, investor bude muset doplatit zbylou část 
jistiny. 

Tabulka 8 – Splátkový kalendář 

 

Zdroj: [50] 

 

 

Komerční prostor Stav
Výměra

[m2] Cena za m2 Cena

Zimova, Praha 4 - Kamýk Novostavba 80 93 125 Kč 7 450 000 Kč
Kurandové, Praha 5 - Hlubočepy Novostavba 68 89 853 Kč 6 110 000 Kč
Kurandové, Praha 5 - Hlubočepy Novostavba 100 90 000 Kč 9 000 000 Kč

Tabulka 7 – Průměrná cena koupě komerčních prostor za m2 
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Odpisy nemovitosti 

Odpisy nemovitosti se řídí § 26 až § 33 ZDP. Nejprve je nutné zatřídit majetek do 
odpisové skupiny. Proto musím nahlédnout do přílohy č. 1 ZDP a tím zjistím, že nebytový 
prostor je zatříděný do odpisové skupiny s dobou odpisování 5 let [51]. Dále je potřeba zvolit 
jakou metodou bude investor pro účely daní odepisovat. Má na výběr rovnoměrné nebo 
zrychlené odpisování. Postup zrychleného odpisování upravuje § 32 ZDP. Na začátku 
odpisování zahrnují do výdajů vyšší částky a tyto částky se ke konci odpisování snižuji [51]. 

Výpočet výší odpisů se provádí dle následujícího postupu: 

• Pro 1 rok: odpis = pořizovací cena / koeficient v 1. roce 
• Pro další roky: odpis = 2 x zůstatková cena / (koeficient platný v dalších letech – 

rok odpisování) 

Tabulka 9 – Zrychlené odpisování 

Odpisová 
skupina 

Koeficient pro zrychlené 
odpisování v 1. roce 

Koeficient pro zrychlené odpisování 
v dalších letech 

5 30 31 
Zdroj: [51] 

Výpočet rovnoměrného odpisování se provádí dle následujícího postupu [51]: 

• Pro 1 rok: odpis = vstupní cena x odpisová sazba v 1. roce / 100 
• Pro další roky: odpis = vstupní cena x roční odpisová sazba v dalších letech / 100 

Tabulka 10 – Rovnoměrné odpisování 

Odpisová 
skupina 

Koeficient pro rovnoměrné 
odpisování v 1. roce 

Koeficient pro rovnoměrné odpisování 
v dalších letech 

5 1,4 3,4 
Zdroj: [51] 

Investiční majetek investora bude odepisován rovnoměrné po dobu 30 let. 

Daň z nemovitosti 

Povinnosti investora je také zaplatit daň z nemovitosti. Sazbu daně si ověřím podle 
zákona 338/1992 Sb. O dani z nemovitých věcí [52]. Jde-li o nebytový prostor, je základem 
daně výměra podlahové plochy nebytového prostoru v metrech čtverečních vynásobená 
koeficientem 1,2. V Praze je daň ve výši 2 Kč/m2, která se vynásobí koeficientem 1,2 a 
koeficientem 5 za lokalitu. Pro vybranou komerční jednotku o výměře 72 m2 daň z nemovitosti 
tedy činí 864 Kč ročně. 
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2.4.1 Kavárna 
Omezení v době pandemie Covid-19 nepřinutila lidi odmítat posezení u šálku kávy a 

otevření kavárny zůstává zajímavým projektem i do budoucna. Někteří zákazníci kávu ani 
nepijí, přijdou do kavárny s přáteli a dají si čaj, vodu nebo další nápoje. Finanční 
životaschopnost nápadu je dosaženo díky poměrně vysokým cenám kávy, jiných nápojů a 
občerstvení při nákupu těchto položek od dodavatelů za minimální ceny, zejména pokud jde o 
franšízu – u provozoven známých značek jsou dodavatelé ochotnější ke slevám.  

Cílová skupina 

Věk a povolání zástupců cílové skupiny se v detailech liší: například formát „coffee to 
go“ preferují mladí klienti – 18–30 let ale klasičtější kavárny, kde si můžete kávu vypít v klidu, 
vybírají návštěvníci ve věku 30–45 let. Náhodný host, který projde kolem a rozhodne se 
navštívit nějakou kavárnu, může být jakéhokoli věku, a jeho povolání může být také jakékoli – 
takoví náhodní zákazníci často přicházejí během dne a stávají se pravidelnými návštěvníky 
kavárny, pokud jim vyhovují ceny, kvalita kávy, dalších produktů atd. servis. 

Dle [53] lze zákazníky kaváren jakéhokoli formátu rozdělit do pěti kategorií: 

• studenti a středoškoláci přicházejí na kávu ráno a přes oběd: 08.00-10.00, 12.00-16.00; 
• zaměstnanci pracující v kanceláři: rádi pijí kávu a svačí od 12:00 do 16:00, někdy i večer 

- od 19:00; 
• vedoucí různých institucí, kteří vedou obchodní jednání v kavárnách: přijdou od 12:00 do 

18:00; 
• freelancery a hospodyni dávají přednost klidnému posezení za kávou nebo jinému 

oblíbenému nápoji v období od 11:00-15:00; 
• rodiny – matka, otec, děti – navštěvují kavárny o víkendech, nejčastěji přes den. 

 

Požadavky na hygienu pro otevření kavárny 

Na webu hygienické stanice hlavního města Prahy se dá zjistit veškeré požadavky na 
provoz veřejného stravovacího zařízení. Provozní i odbytové místnosti musí být vhodně 
uspořádané, aby nedocházelo ke křížení provozu, vybavené potřebným kuchyňským 
technologickým zařízení. Prostory provozovny musí být podle charakteru činnosti správně 
osvětlené, větrané a podle potřeby vytápěné. V provozovně musí být vytvořeny podmínky pro 
dodržování zásad osobní a provozní hygieny, které předepisuje Vyhláška č.137/2004 Sb. o 
hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách. V případě posuzované komerční 
jednotky, jednotka může být zkolaudovaná i pro provoz stravovacích zařízení. Provozovna 
musí být napojena na veřejnou kanalizaci a vodovod. Jsou osazena světla a jednotka splňuje 
požadavky na požární bezpečnost.  
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Dle [54] by kavárna měla obsahovat místnost pro úklid, rozdělené WC pro personál a 
zákazníky a šatnu pro zaměstnance. FINEP nabízí komerční jednotku provedenou v základním 
standardu, což znamená, že součástí obchodní plochy už je WC a šatna pro personál (úklidová 
místnost je též součástí WC pro personál). Záchody pro zákazníky a rozvody elektro/ZTI pro 
bar investor bude muset dodělat dodatečně, a to na své náklady (viz příloha č. 4 a obrázek č. 
11). 

Náklady na zprovoznění kavárny 

Kavárna je plánovaná pro cca 16 osob. Vlevo od vstupu bude umístěna pokladna 
s kávovary a chladicími vitrínami, ve kterých budou nabízeny různé dezerty a dorty. Pozadu ní 
je šatna a úklidová místnost s WC pro personál. Vlevo od pokladny se budou nacházet záchody 
pro muže a ženy (viz obrázek č. 44). Po celé kavárně bude rozmístěno celkem 9 stolů s 2 židlí 
u každého. 

Zdroj: vlastní úprava 

Nejdříve je nutné spočítat náklady na stavební úpravy pro zprovoznění kavárny. To 
znamená, spočítat kolik bude investor potřebovat vynaložit prostředků na výstavbu stavebních 
příček, povrchových úprav. Rozpočet budu zpracovávat v programu Kros 4. Taky bude 
zapotřebí spočítat náklady na pořízení inventáře pro kavárnu. Pro lepší pochopení to všechno 
zohledním v tabulce č. 11. 

 

 

Obrázek 11 – Dispoziční změna pro kavárnu 
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Tabulka 11 – Náklady na zprovoznění kavárny 

Název Množství MJ 
Jednotková cena 

[Kč] 
Celková cena 

[Kč] 
Stavební úpravy (viz příloha č. 4) 1 soub. 53 556 53 556 

Kávovar  2 ks 124 000 [55]  248 000 
Mlýnek na kávu 2 ks 22 987 [56] 45 974 
Myčka nádobí 1 ks 40 332 [56] 40 332 

Chladící vitrína 2 ks 15 617 [56] 31 234 
Lednice 1 ks 11 562 [56] 11 562 

Jídelní set 9 ks 3 537 [57] 31 833 
Tablet (pro přijímání objednávek) 1 ks 8 071 [56] 8 071 
Pokladna registrační se stojánkem 1 ks 6 833 [56] 6 833 
Pokladna s platebním terminálem, 1 ks 5 205 [56] 5 205 

Ostatní zařízení a příbory 1 soub. 15 000 15 000 
Náklady na reklamu 1 kpl 25 000 25 000 

Celkem    522 600 
Zdroj: vlastní úprava 

Po kalkulaci nákladů na zprovoznění kavárny, je zapotřebí spočítat náklady na běžný 
provoz kavárny. Provozní doba kavárny je od Po-Pá 7-20 hod. a od So-Ne 9-19 hod. Dle zákona 
č. 262/2006 Sb. § 79 odst. 2, délka stanovené týdenní pracovní doby činí u zaměstnanců s 
vícesměnným nebo nepřetržitým pracovním režimem 37,5 hodiny týdně a s 5 denní pracovní 
dobou 40 hodin týdně [58]. 

V kavárně od pondělí do pátku budou pracovat celkem 4 zaměstnanci. Barista 1 bude 
v prací od 7-16 hod, barista 2 od 16-20 hod. Vedoucí provozovny bude přítomen v prací od 7-
16 hodin a bude taky vykonávat funkci číšníka. Od 16-20 hodin v prací bude zástupce 
vedoucího provozovny. O víkendu v kavárně budou jenom dva zaměstnanci.  

Tabulka 12 – Výpočet počtu zaměstnanců v kavárně a předpokládaný rozvrh 

Zaměstnanec Hodin 
denně 

Hodin 
týdně 

Hodin 
týdně dle 
zákoníku 

práce 

Počet 
zaměstnanců 

PO-PÁ (7-20 hod)     
Barista 1 (7-16 hod.) 8 40 40 1,00 
Vedoucí provozovny/Číšník (7-16 hod.) 8 40 40 1,00 
Barista 2 (16-20 hod.) 4 20 37,5 0,53 
Zástupce vedoucího provozovny/Číšník (16-20 hod.) 4 20 37,5 0,53 

SO-NE (9-19 hod)     
Barista 2 (9-19 hod.) 9 18 37,5 0,48 
Zástupce vedoucího provozovny/Číšník (9-18 hod.) 8 16 37,5 0,43 
Celkem zaměstnanců 3,97 

Zdroj: vlastní úprava 
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V případě potřeby zaměstnavatel dle zákonu č. 262/2006 Sb. § 93 odst. 2 „může přesčas 
zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku 
mezi dvěma směnami, popřípadě za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 i na dny pracovního 
klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech 
a 150 hodin v kalendářním roce“ [58]. 

Náklady na provoz kavárny 

V této části diplomové práce jsou představeny dvě varianty výpočtu nákladů na provoz 
komerční jednotky. A to buď takovým způsobem, že si investor komerční prostor bude 
pronajímat nebo, že si to koupí. 

Varianta – Pronájem prostor 

V tabulce č. 13 jsou spočítané provozní náklady pro první pololetí, v následujících 
pololetích je uvažováno s větším počtem zákazníků denně, čímž se navýší náklady na dodávku 
kávy a dezertů (viz podkapitola „Odhad příjmů“). 

Tabulka 13 – Odhad měsíčních nákladů na provoz kavárny (pronájem prostor) 

Název Množství MJ 
Jednotková cena 

[Kč] 
Celková cena 

[Kč] 
Barista 1 (hrubá mzda vč. odvodů) 1 os. 30 000 [59] 30 000 

Barista 2 (hrubá mzda vč. odvodů) 1 os. 30 000 [59] 30 000 

Vedoucí provozovny/Číšník (hrubá 
mzda vč. odvodů) 

1 os. 38 000 [59] 38 000 

Zástupce vedoucího 
provozovny/Číšník (hrubá mzda vč. 

odvodů) 
1 os. 33 000 [59] 33 000 

Dodávka kávy (pro 60 zákazníků denně, 
14 g – 1 porce) 

26 kg 380 [60] 9 100 

Dodávka dortů (1 dort – 8 porci) 233 ks 300 [61] 69 900 
Úklid prostor 1 kpl 6 000 [59] 6 000 

Pronájem kavárny 72 m2 260 [48] 18 720 
Poplatky za služby + elektřina, voda 1 kpl 13 000 [48] 13 000 

Internet 1 kpl 500 [62] 500 
Účetní 1 kpl 2 000 [59] 2 000 

Ostatní výdaje (pojištěni kavárny, opravu 
a údržbu apod.) 

1 kpl 2 000 2 000 

Celkem    252 220 
Zdroj: vlastní úprava 
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Varianta – Koupě prostor 

V tabulce č. 14 stejně jako i v tabulce č. 13 jsou spočítané provozní náklady pro první 
pololetí, ale položka nájmu už v této tabulce není. Místo toho součásti výdajů v CF bude 
započtená splátka úvěru. Navíc investor musí počítat s dalšími náklady spojené s koupí 
nemovitosti, a to je daň z nemovitosti ve výší 864 Kč za rok. 

Zbytek položek v tabulce č. 14 je totožný s variantou pronájmu prostor (viz tabulka č. 9). 

Tabulka 14 – Odhad měsíčních nákladů na provoz kavárny (koupě prostor) 

Název 
Množst

ví 
MJ 

Jednotková cena 
[Kč] 

Celková cena 
[Kč] 

Barista 1 (hrubá mzda vč. odvodů) 1 os. 30 000 [59] 30 000 

Barista 2 (hrubá mzda vč. odvodů) 1 os. 30 000 [59] 30 000 

Vedoucí provozovny/Číšník (hrubá 
mzda vč. odvodů) 

1 os. 38 000 [59] 38 000 

Zástupce vedoucího 
provozovny/Číšník (hrubá mzda vč. 

odvodů) 
1 os. 33 000 [59] 33 000 

Dodávka kávy (pro 60 zákazníků denně, 
14 g – 1 porce) 

26 kg 380 [60] 9 100 

Dodávka dortů (1 dort – 8 porci) 233 ks 300 [61] 69 900 
Úklid prostor 1 kpl 6 000 [59] 6 000 

Daň z nemovitosti (864 Kč/rok) 1/12 měs. 72 72 
Poplatky za služby + elektřina, voda 1 kpl 13 000 [48] 13 000 

Internet 1 kpl 500 [62] 500 
Účetní 1 kpl 2 000 [59] 2 000 

Ostatní výdaje (pojištěni kavárny, opravu 
a údržbu apod.) 

1 kpl 2 000 2 000 

Celkem    233 572 
Zdroj: vlastní úprava 

 

Odhad příjmů 

Dle [35] projekt Kaskády Barrandov XI obsahuje 110 bytových jednotek. V tabulce č. 7 
spočítám kolik je bytů dohromady v rámci celého projektu Kaskády Barrandov a kolik lidi by 
přibližně mohlo bydlet ve všech bytech. Následně procentuálně odhadnu, kolik z nich by mohlo 
navštívit kavárnu během dne. 
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Investor se rozhodl, že bude uvažovat byty ve vzdálenosti cca 300 m od objektu H (což 
znamená jenom etapy projektu Kaskády Barrandov). V tabulce č. 16 je vidět soupis všech etap 
a počet bytových jednotek co obsahují. 

Zdroj: [35] 

Vybraná komerční jednotka se nachází v etapě XI, etapa XII bude o tři čtvrtě roku 
zkolaudovaná dříve, proto můžu počítat i s těmito byty. Následující etapy zatím uvažovat 
nebudu, jelikož budou zkolaudované až v roce 2023/2024. Počet bytů v etapách I – XII se rovná 
1 821. Jelikož nejsou k dispozici půdorysy všech bytových domů, nemůžu spočítat počet bytů 
dle dispozice (1+kk,2+kk apod.). To by pomohlo snadněji odhadnout počet lidí bydlících ve 
všech domech. Proto je proveden hrubý odhad.  

V tabulce č. 15 je přestaveno procentuální rozdělení bytových jednotek v domě na základě 
etap VIII – XII (projektové dokumentace co jsem měl k dispozici). Ve výsledku se dostavám 
na hodnotu 6 009 osob (dospělé a dětí). Předpokládám, že během prvního pololetí každou 
hodinu v průměru kavárnu navštíví 5 lidi. Což dohromady činí 60 osob a zakoupí minimálně 
jednu kávu a něco do kávy (dort, koláč apod.) (viz ceník v příloze č. 5). Po půlroce budu počítat, 
že návštěvnost kavárny vzroste o 25 % (75 lidi denně). Předpokládané tržby za první rok by se 
měly rovnat 3,5 mil. Kč, v každém následujícím roku kolem 3,9 mil. Kč. 

Pro ověření předpokladu tržeb se podívám do obchodního rejstříku do sbírky listin 
nejbližší podobné kavárny v lokalitě. Kavárna eM3 Coffee co provozuje společnost Wayne 
s.r.o. se nachází v 5 minutové dojezdové vzdálenosti od plánované provozovny v ulici 
Geologická. Celkové tržby za rok 2020 činili 3 mil. Kč [63].  

Tabulka 15 – Etapy Kaskády Barrandov Tabulka 16 – Dispoziční rozdělení bytových jednotek 

Dispozice Počet 
lidi

Procento 
jednotek v 

bytovém domě
Bytů celkem

Počet 
lidi 

celkem
1+kk 2 20% 1 821 728
2+kk 3 45% 1 821 2 458
3+kk 4 20% 1 821 1 457
4+kk 5 15% 1 821 1 366

6 009

Projekt Etapa Počet jednotek
Kaskády Barrandov I 400
Kaskády Barrandov II 400
Kaskády Barrandov III 394
Kaskády Barrandov IV 63
Kaskády Barrandov V 66
Kaskády Barrandov VI 66
Kaskády Barrandov VII 85
Kaskády Barrandov VIII 62
Kaskády Barrandov IX 76
Kaskády Barrandov X 69
Kaskády Barrandov XI 110
Kaskády Barrandov XII 30
Kaskády Barrandov XIII 75
Kaskády Barrandov XIV 138
Kaskády Barrandov XV 57
Kaskády Barrandov XVI 72

2 163



51  

Jestli vzít v úvahu omezení kvůli pandemii a průměrnou roční míru inflace z prosince 
2020 dosud (kolem 3,2 % dle [64]), tak je možné v roce 2021 předpokládat s vyššími tržbami.  

Předpokládanými zákazníky kavárny jsou především maminky s dětmi, studenti, kteří 
bydlí poblíž a střední generace. Studenti představují důležitou část zákazníků kvůli 
technologické vzdělanosti. Případné kladné recenze, co budou oni sdělovat na sociálních sítích, 
přinesou jenom výhodu nově otevřené kavárně. Nevýhodou zase bude to, že studenti mají 
omezené finanční možností. 

Lidé středního věku, což znamená od 25-55 let mají větší disponibilní zdroje a stabilnější 
příjem, ale zase nemusí být všichni technologicky vzdělaní. Pro majitele podniku bude složitěji 
oslovit je pomoci moderní prezentace kávy nebo nějakým věrnostním programem co by mohla 
nabízet kavárna.  

Kavárna bude nabízet zákazníkům několik různých druhů kávy. Navíc ke všemu 
v chladicích vitrínách bude nabídka různorodých dezertů a sladkého/slaného pečiva. Důležitým 
je pro provozovatele zajistit pro podnik stabilní a spolehlivé subdodavatele kávy a dezertů. Na 
začátku podnikání dodavateli se stanou tuzemské dodavatele kávy. Po větším osvojení na trhu 
provozovatel bude shánět kontakty na dodávku kávy s nejmenším počtem zprostředkovatelů 
pro dosažení většího zisku. 

Celková předpokládaná útrata zákazníka by se rovnala cca 150,- Kč. V části vyhodnocení 
je znázorněn CF provozu kavárny během prvních 5 let. Je taky počítáno s nižší návštěvnosti 
kavárny přes léto, proto v každém pololetí jsem počítal s jedním měsícem o 20 % nižšími tržby. 
Doba návratnosti vložených prostředků je na konci druhého pololetí. Na konci 5. roku hodnota 
kumulovaného CF měla by být 1,98 mil. Kč. 

Odpisy 

Odpisy hmotného majetku se řídí § 26 až § 33 ZDP. Stejně jako i v případě odepisování 
komerční jednotky, zatřídím majetek do příslušné odpisové skupiny. Proto musím znovu 
nahlédnout do přílohy č. 1 ZDP a tím zjistím, že zakoupený majetek je zatříděný do odpisové 
skupiny 2 [51]. 

Dále je potřeba zvolit jakou metodou bude investor odepisovat. Má na výběr rovnoměrné 
nebo zrychlené odpisování. Postup zrychleného odpisování upravuje § 32 ZDP. Na začátku 
odpisování zahrnují do výdajů vyšší částky a tyto částky se ke konci odpisování snižuji [51]. 
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Výpočet výše odpisů se provádí dle následujícího postupu: 

• Pro 1 rok: odpis = pořizovací cena / koeficient v 1. roce 
• Pro další roky: odpis = 2 x zůstatková cena / (koeficient platný v dalších letech – 

rok odpisování) 

Tabulka 17 – Zrychlené odpisování 

Odpisová 
skupina 

Koeficient pro zrychlené 
odpisování v 1. roce 

Koeficient pro zrychlené odpisování 
v dalších letech 

2 5 6 
Zdroj: [51] 

 

 

Výpočet rovnoměrného odpisování se provádí dle následujícího postupu [51]: 

• Pro 1 rok: odpis = vstupní cena x odpisová sazba v 1. roce / 100 
• Pro další roky: odpis = vstupní cena x roční odpisová sazba v dalších letech / 100 

Tabulka 18 – Rovnoměrné odpisování 

Odpisová 
skupina 

Koeficient pro rovnoměrné 
odpisování v 1. roce 

Koeficient pro rovnoměrné odpisování 
v dalších letech 

2 11 22,25 
Zdroj: [51] 

Investiční majetek investora bude odepisován rovnoměrné po dobu 5 let. 

Dle § 33 ZDP odstavce č. 1 „Technickým zhodnocením se pro účely tohoto zákona rozumí 
vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace 
majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu 80000 Kč. Technickým zhodnocením 
jsou i uvedené výdaje nepřesahující stanovené částky, které poplatník na základě svého 
rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad) podle § 24 odst. 2 písm. zb)“ [51]. Z toho vyplývá, že 
stavební úpravy co budou provedené v kavárně, se odepisovat nebudou. 
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2.4.2 Fitness služby (jóga studio) 
Pod pojmem fitness služby investor má na mysli jedno z možných řešení, a to otevřeni 

studia jógy. Jóga je prastará duchovní praxe, která k nám přišla z Indie. Skládá se z osmi kroků, 
které ovlivňují všechny aspekty lidského života – od dodržování mravních zásad, práce s tělem 
a dýcháním až po jemnější techniky ovládání psychiky, mysli a vědomí. V moderním světě jóga 
znamená v podstatě práci s tělem. V praxi ásan – držení těla – existují prvky i dalších stupňů.  
Před otevřením jógového studia si investor musí vybrat správný směr a styl jógy. Moderní jóga 
má mnoho různých škol, z nichž každá má svůj vlastní přístup k výuce [65] [66]. 

Ale v rámci této diplomové práce, nebudu popisovat různé styly jógy a její kladné a 
záporné strany. Tato práce má za úkol vyhodnotit investiční variantu z hlediska zhodnocení 
vložených peněžních prostředků investora. Na obrázku č. 12 je znázorněno využití prostoru pro 
investiční variantu jóga studia  

Zdroj: vlastní úprava 

Požadavky na hygienu pro otevření jóga studia 

Než lze začít provozovat jóga studio, investor by se měl zaměřit na to, aby byly dodržené 
hygienické požadavky. Dle vyhlášky č. 343/2009 Sb. § 5 odstavce č. 2 v takové provozovně 
musí být zřízena šatna, sprchy a záchody oddělené pro muže a ženy. Šatny musí být vybaveny 
věšáky a lavicemi [67]. Aby zóna cvičení byla oddělená od jiných zón, investor se rozhodl je 

Obrázek 12 – Dispoziční změna pro jóga studio 
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rozlišit různými podlahovými povrchy. Dle standardního vybavení projektu po celé ploše 
komerční jednotky je položena velkoformátová keramická dlažba 60x60 cm. Proto stačí oddělit 
jenom zónu cvičeni (např. plovoucí podlaha). U vstupu do studia by neměly chybět vnitřní a 
vnější čisticí rohože (cca 2 kroky od vstupního hliníkového portálu). V případě posuzované 
komerční jednotky, jednotka může být zkolaudovaná pro užívání za určitým konkrétním 
účelem (developer musí vědět účel ještě před kolaudaci jednotky, účel sdělí provozovatel). 

Náklady na zprovoznění studia 

Nejdříve musím spočítat náklady na stavební úpravy (dispoziční změny pro splnění 
požadavků na hygienu). Rozpočet je zpracován v programu Kros 4. Taky bude zapotřebí 
spočítat náklady na pořízení inventáře pro jóga studio. Soupis potřebného vybaveni je 
k nahlédnutí v tabulce č. 19. 

Tabulka 19 – Náklady na zprovoznění jóga studia 

Název Množství MJ 
Jednotková cena 

[Kč] 
Celková cena 

[Kč] 
Stavební úpravy (viz příloha č. 6) 1 soub. 303 535 303 535 

Jógová karimatka 12 ks 235 [56] 2 820 
Ručníky 36 ks 297 [56] 10 692 

Masážní válec 12 ks 139 [56] 1 668 
Jóga blok 12 ks 123 [56] 1 476 

Meditační polštář 12 ks 473 [68] 5 676 
Šatní skříň 2 ks 10 888 [56] 21 776 

Šatní lavička 6 ks 1 812 [69] 10 872 
Nástěnný háček 24 ks 154 [56] 3 696 

Náklady na reklamu 1 kpl 25 000 25 000 
Celkem    387 211 

Zdroj: vlastní úprava 

Celkové investiční náklady na zprovoznění jóga studia činí 387 211 Kč. Položka stavební 
úpravy zahrnuje veškeré náklady na dispoziční změny, pořízení zařizovacích předmětů včetně 
montáže, keramických obkladů (viz rozpočet v příloze č. 6).  

Po kalkulaci nákladů na zprovoznění jóga studia, je zapotřebí spočítat náklady na běžný 
provoz (viz tabulka č. 12) a odhadnout příjmy po dobu 5 let. Provozní náklady jsou výdaje 
vynakládané na zajištění chodu studia. Zahrnují náklady na lektorku jógy, nájem, náklady na 
elektřinu, spotřebu vody a další nutné výdaje na provoz studia. Administrativní pracovník bude 
v práci od pondělí do pátku a bude vykonávat funkci recepční a taky zpracovávat žádostí 
nových zájemců o kurzy, aktualizovávat databázi členů studia apod. O víkendech, kdy 
návštěvnost studia se předpokládá nižší, potřeba v dodatečném pracovníku není. Lektorka bude 
mít určitý počet hodin měsíčně a bude placena částkou 500 Kč/hod.                                                                                                               
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Tabulka 20 – Odhad měsíčních nákladů na provoz jóga studia 

Název Množství MJ 
Jednotková cena 

[Kč] 
Celková cena 

[Kč] 
Lektorka 102 hod 500 [59] 51 000 

Administrativní pracovník (hrubá mzda 
vč. odvodů) 

1 os. 25 000 [59] 25 000 

Úklid prostor vč. praní ručníků 1 kpl 15 000 [59] 15 000 
Nájem 72 m2 260 [48] 18 720 

Poplatky za služby + elektřina, voda 1 kpl 15 000 [48] 15 000 
Účetní 1 kpl 2 000 [59] 2 000 

Ostatní výdaje (pojištěni studia, drobné 
stavební opravy apod.) 

1 kpl 2 000 2 000 

Celkem    128 720 
Zdroj: vlastní úprava 

V případě koupě komerční jednotky, položka nájemného už nebude součásti provozních 
nákladů, navíc se ale přidá splátka úvěru a daň z nemovitosti, která se platí jednou do roka (864 
Kč ročně dle výpočtu v předešle části diplomové práce). 

Odhad příjmů 

Kvůli tomu, že vybraná komerční jednotka není tak velká a prostor pro cvičení je cca 
37 m2, budu počítat, že maximální počet osob najednou bude 11 + lektorka. Ve všední dny od 
pondělí do pátku bude vypsáno 4 kurzy denně, o víkendu budou vypsané 2 kurzy denně (viz 
rozvrh v příloze č. 7). Kapacita kurzů je stejná. Kurzy se neprovádějí o státních svátcích. Studio 
se bude otevírat úplně nově a bude potřeba budovat klientelu. Což znamená aktivně propagovat 
jóga studio jako například billboardy, letáky, webové stránky (náklady na reklamu jsou 
započítány do nákladů na zprovoznění studia v tabulce č. 19), proto není možné předpokládat, 
že se hned naplní všechny vypsané kurzy plné kapacity. Kvůli tomu první pololetí budu počítat 
s 45 % obsazenosti kurzů (17 lidí denně). 

V době prázdnin se předpokládá též nižší návštěvnost, proto budu počítat jeden měsíc 
v každém pololetí s poloviční obvyklou návštěvností. Po prvním pololetí předpokládám, že 
obsazenost kurzů vzroste na 75 %. Cenu za 1 hodinu kurzu během prvního pololetí investor 
bude uvažovat 300 Kč. Je to proto, aby se investor nedostal k velkému zápornému CF hned na 
začátku podnikání. Po prvním pololetí, kdy předpokládaná návštěvnost studia bude vyšší, cenu 
za hodinu kurzu snížím na 260 Kč. Při začátku podnikání pro investora budou ženy 
nejdůležitějším segmentem trhu. Na ostatní klienty (muži, dětí) se zaměří v budoucnosti.  
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Odpisy 

V případě jóga studia, majetek, který bude zakoupen, se zatřídí do odpisové skupiny 2, 
stejně jako i v případě kavárny. Investiční majetek investora bude odepisován rovnoměrné po 
dobu 5 let. Jen v tomto případě na rozdíl od kavárny, stavební úpravy přesahují částku 80 000 
Kč, a dle § 33 ZDP odstavce č. 1, je můžu odepisovat [51]. 

2.4.3 Maloobchod 
Pod pojmem maloobchod, investor má na mysli provoz obchodu z potraviny a službami 

Žabka pomoci franšízy. A konkrétně od poskytovatele franšízové licence Tesco Franchise 
Stores ČR s.r.o. [70]. 

Minimální investice 

Vstupní investice do sítě činí 30 000 Kč, která je rozdělena na 2 části. Při podpisu smlouvy 
skládá se jistina 20 000 Kč a nevratný licenční poplatek ve výši 10 000 Kč + 21 % DPH. [70]. 
Technické i provozní vybavení obchodu je na poskytovatele franšízy. Garance minimální 
měsíční provize 88 000 Kč [70]. Franchisant navíc neplatí nájemné a spotřebu energií. Prostor 
pronajímá Žabka, ta také provádí veškeré stavební úpravy, zajišťuje vybavení prodejen, IT, 
nábytek, a i samotné zboží [71]. 

Zdroj: [70] 

Jak by měl vypadat budoucí obchod dle poskytovatele franšízy 

- Přímý vstup z ulice a minimálně jedna výloha  
- Prodejní plocha 60–150 m2 [70] (což vybraná komerční jednotka splňuje).  

Obrázek 14 – Výhody vzájemné spolupráce 

Zdroj: [70] 

Obrázek 13 – Hlavní výhody franšízy Žabka 
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Odhad příjmů 

Pro výpočet přibližně hodnoty příjmů, použiji hodnoty z účetní závěrky za rok 2020. 
Roční tržby za období do 28. 02. 2021 se rovnají 1 360 061 tis. Kč. Počet poboček na konec 
roku 2021 dle [70] se rovná 128. Na internetu jsem dohledal článek o síti prodejen potravin 
Žabka za rok 2017 [72] kde bylo uvedeno, že počet poboček na ten okamžik se rovnal 110. 
Takže budu uvažovat, že průměrně ročně vzniká 6-8 prodejen potravin Žabka. Pro sjednocení 
výpočtu pro rok 2020 budu uvažovat 120 poboček. 

Výpočet průměrných měsíčných tržeb dle [73] pro 1 pobočku: 

1 360 061/120
12

= 944,486 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡.𝐾𝐾č 

Abych ještě víc upřesnil odhad příjmů plánované prodejny, jsem promluvil s několika 
prodavačkami v prodejnách Žabka. Nejvíce jsem se orientoval na informaci od prodavačky 
v pobočce v Nových Butovicích, která se nachází v dojezdové vzdálenosti cca 10 min od 
lokality Barrandov. Dle její slov denní tržby jsou v intervalu od 25-30 tis. Kč a počet kupujících 
je od 400-600 osob. 

Když to porovnám s průměrnými měsíčními tržbami z účetní závěrky [73], tak bych řekl, 
že ta statistika je dost podobná. Ohledně měsíčné provize pro provozovatele, tak dle slov 
pracovníka [70] procentuálně je to cca od 15-18 % z měsíčných tržeb. 

944 486 × 17% = 160 563 𝐾𝐾č 

Vzhledem k tomu, že se jedná o nově otevřený obchod, provozovatel v prvním pololetí 
bude předpokládat s provize ve výší 140 000 Kč (cca o 13 % nižší než spočítaná průměrná 
hodnota provize). 

Odhad nákladů 

Provozní doba obchodu je od 6-23 hod. Dle zákona č. 262/2006 Sb. § 79 odst. 2, délka 
stanovené týdenní pracovní doby činí u zaměstnanců s vícesměnným nebo nepřetržitým 
pracovním režimem 37,5 hodiny týdně a s 5 denní pracovní dobou 40 hodin týdně [58]. 

Celkem v obchodě bude zaměstnáno 5 zaměstnanců, dva prodavači budou zaměstnaní na 
plný úvazek, další dva na částečný, vedoucí provozovny bude přítomen od pondělí do pátku, 
od 7 do 16 hod. Zásobování obchodu bude přizpůsobeno rozvrhu směn tak, aby v obchodě byly 
přítomní minimálně dva zaměstnanci, a to vždy ve dnech od pondělí do pátku. 
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Tabulka 21 – Výpočet počtu zaměstnanců v obchodě a předpokládaný rozvrh 

Zaměstnanec Hodin 
denně 

Hodin 
týdně 

Hodin 
týdně dle 
zákoníku 

práce 

Počet 
zaměstnanců 

PO-PÁ (6-23 hod)     

Vedoucí provozovny (7-16 hod.) (Full-time) 8 40 40 1,00 
Prodavač 1 (6-15 hod.) (Full-time) 8 40 40 1,00 
Prodavač 2 (15-24 hod.) (Full-time) 8 40 40 1,00 

SO-NE (6-23 hod)     

Prodavač 3 (6-15 hod.) (Part-time) 8 16 40 0,40 
Prodavač 4 (15-24 hod.) (Part-time) 8 16 40 0,40 
Celkem zaměstnanců 3,80 

Zdroj: vlastní úprava 

Tabulka 22 – Odhad měsíčních nákladů na provoz obchodu 

Název Množství MJ 
Jednotková cena 

[Kč] 
Celková cena 

[Kč] 
Vedoucí provozovny (hrubá mzda vč. 

odvodů) 
1 os. 38 000 [59] 38 000 

Prodavač 1 (hrubá mzda vč. odvodů) 1 os. 30 000 [59] 30 000 
Prodavač 2 (hrubá mzda vč. odvodů) 1 os. 30 000 [59] 30 000 
Prodavač 3 (hrubá mzda vč. odvodů) 1 os. 15 000 [59] 15 000 
Prodavač 4 (hrubá mzda vč. odvodů) 1 os. 15 000 [59] 15 000 

Úklid prostor 1 kpl 6 000 [59] 6 000 
Účetní 1 kpl 2 000 [59] 2 000 

Celkem    136 000 
Zdroj: vlastní úprava 

V části vyhodnoceni je předveden CF provozu maloobchodu během prvních 5 let. Doba 
návratnosti vložených prostředků je už na začátku druhého pololetí, kvůli tomu, že tato 
investiční varianta skoro nepotřebovala žádných peněžních vkladů. 
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3. VYHODNOCENÍ 
Tato část diplomové práce se bude zabývat vyhodnocením variant investičního záměru. 

Variant je celkem tří (kavárna, jóga studio, maloobchod). Pro naplnění cíle práce jsem se 
rozhodl pro každou z těchto tři variant rozebrat dva možné způsoby získání prostor pro 
podnikání. První způsob je kdy investor prostor pro podnikání bude pronajímat a druhý způsob, 
kdy pomocí vlastních a cizích zdrojů investor si ten komerční prostor koupi. Takže ve výsledku 
byly spočítané zvlášť CF pro kavárnu, jóga studio a maloobchod, a to s vlivem financování 
(úvěr pro koupě prostor) a bez vlivu financování (pronájem prostor). Odhad CF je spočítán po 
pololetích na dobu celkem 5 let. Pro výpočet CF a různých ukazatelů jsem používal tabulkový 
procesor Microsoft Excel ze sady Office 365. Požadovaná výnosnost investice dle všech variant 
byla stanovena ve výši 8 %. Vyhodnocovat investiční záměr budu pomocí statických i 
dynamických metod. Varianty kdy investor pořizuje nemovitost, budou vyhodnoceny na 
základě výpočtu doby návratnosti, ukazatelů rentability, čisté současné hodnoty, indexu 
ziskovosti a vnitřního výnosového procenta. Varianty kdy investor prostory bude pronajímat, 
budou vyhodnoceny jenom pomocí statických metod, a to ukazatelů rentability a doby 
návratnosti a čisté současné hodnoty. Důvodem toho, že se nepoužije IRR a PI jsou nízké 
investiční výdaje na začátku podnikáni. V případě koupě komerční jednotky, na konci 5. roku 
investor uvažuje o jejím prodeji. Proto, abych mohl odhadnout prodejní cenu nemovitosti za 5 
let, jsem dohledal cenu za m2 ze statistik na internetu [74] [75] [76] údaje za roky 2010, 2018, 
2021. Bohužel víc údajů se najit nepodařilo, a proto jsem se interpretoval ostatní roky (viz 
tabulka č. 21). Od roku 2010 do roku 2018 cena rostlá průměrně 11 % ročně. Od roku 2018 do 
roku 2021 je vidět velký skok, růst průměrně 28 %. Pomocí váženého průměru jsem spočítal 
průměrné procento růstu za období 2010–2021 ve výší 15 % ročně. Pro další roky budu 
předpokládat, že cena za m2 nebytových prostor poroste každý rok o 15 %. 

Tabulka 23 – Cena nebytových prostor za m2 

Rok Cena za m2 Růst ceny 
ročně v % Průměrné % 

2010 20 000 Kč 

11 % 

15 % 

2011 22 200 Kč 
2012 24 642 Kč 
2013 27 353 Kč 
2014 30 361 Kč 
2015 33 701 Kč 
2016 37 408 Kč 
2017 41 523 Kč 
2018 44 000 Kč 
2019 56 320 Kč 

28 % 2020 72 090 Kč 
2021 91 000 Kč 

Zdroj: vlastní výpočet 
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3.1 Vyhodnocení varianty kavárny 

V tabulce č. 24 je zobrazen průběh CF provozu kavárny během 5 let. Součástí provozních 
výdajů jsou náklady na mzdy, pronájem prostor, úklid, dodávku zásob, pojištěni nemovitosti, 
poplatky za služby apod. Investiční výdaje obsahuji výdaje na stavební úpravy, inventář, 
reklamu aj.  

Zdroj: vlastní výpočet 

V prvním pololetí se předpokládají nižší příjmy z důvodu předpokládané nižší 
návštěvnosti podniku. Po půl roce, jak kavárna bude mít stálejší klientelu, je možné kalkulovat 
s vyššími příjmy. Na začátku podnikání investor musí vynaložit investiční náklady ve výši 522 
tis. Kč. 

Částka ve výši 429 tis. Kč se bude rovnoměrně odepisovat 5 let. Roční tržby v prvním 
roce by se měly přibližně rovnat 3,5 mil. Kč. V každém dalším roce – 3,9 mil. Kč. Na konci 
5. roku výše kumulovaného CF se rovná skoro 2 mil. Kč.  

Doba návratnosti 

Po sestavení CF se dá stanovit dobu návratnosti investice. Je to taková doba, kdy 
investorovi se vrátí vložené peněžní prostředky a ta nastává v třetím pololetí (viz graf č. 2). 

Pololetí Celkem za 5 let 0 1 2 3 4 5
Kladné peněžní toky 19 183 500 Kč 1 566 000 Kč 1 957 500 Kč 1 957 500 Kč 1 957 500 Kč 1 957 500 Kč                
Příjmy 19 183 500 Kč 1 566 000 Kč 1 957 500 Kč 1 957 500 Kč 1 957 500 Kč 1 957 500 Kč                
Záporné peněžní toky 16 711 500 Kč 522 600 Kč 1 513 320 Kč 1 630 620 Kč 1 630 620 Kč 1 630 620 Kč 1 630 620 Kč                
Investiční výdaje (stroje) 429 044 Kč 429 044 Kč
Ostatní výdaje na zprovoznění 93 556 Kč 93 556 Kč
Provozní výdaje 16 188 900 Kč 1 513 320 Kč 1 630 620 Kč 1 630 620 Kč 1 630 620 Kč 1 630 620 Kč                
Odpisy (pomocný řádek) 429 044 Kč 23 597 Kč 23 597 Kč 47 731 Kč 47 731 Kč 47 731 Kč           
Daňový základ 2 565 556 Kč 29 083 Kč 303 283 Kč 279 149 Kč 279 149 Kč 279 149 Kč           
Daň z příjmů 19% 487 456 Kč 5 526 Kč 57 624 Kč 53 038 Kč 53 038 Kč 53 038 Kč           
CF pro efektivnost 1 984 544 Kč -522 600 Kč 47 154 Kč 269 256 Kč 273 842 Kč 273 842 Kč 273 842 Kč           
Kumulované CF 1 984 544 Kč -522 600 Kč -475 446 Kč -206 189 Kč 67 652 Kč 341 494 Kč 615 336 Kč               
Zisk po zdanění 2 078 100 Kč 23 557 Kč 245 659 Kč 226 111 Kč 226 111 Kč 226 111 Kč           

1 2 3

   6 7 8 9 10
                    1 957 500 Kč 1 957 500 Kč 1 957 500 Kč 1 957 500 Kč 1 957 500 Kč

                  1 957 500 Kč 1 957 500 Kč 1 957 500 Kč 1 957 500 Kč 1 957 500 Kč
                      1 630 620 Kč 1 630 620 Kč 1 630 620 Kč 1 630 620 Kč 1 630 620 Kč
      

       
                   1 630 620 Kč 1 630 620 Kč 1 630 620 Kč 1 630 620 Kč 1 630 620 Kč

              47 731 Kč 47 731 Kč 47 731 Kč 47 731 Kč 47 731 Kč
              279 149 Kč 279 149 Kč 279 149 Kč 279 149 Kč 279 149 Kč

               53 038 Kč 53 038 Kč 53 038 Kč 53 038 Kč 53 038 Kč
                 273 842 Kč 273 842 Kč 273 842 Kč 273 842 Kč 273 842 Kč

                889 177 Kč 1 163 019 Kč 1 436 861 Kč 1 710 703 Kč 1 984 544 Kč
               226 111 Kč 226 111 Kč 226 111 Kč 226 111 Kč 226 111 Kč

53 4

Tabulka 24 – CF kavárny (pronájem prostor) 
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V případě, jestli můj předpoklad budoucích příjmů je chybný a ve skutečnosti příjmy budou o 
něco nižší, doba návratnosti na časové ose se posune doprava. 

Zdroj: vlastní úprava 

Rentabilita 

Jak i u každé sledující varianty jsem vypočítal tři ukazatele rentability. Ukazatel ROI je 
jeden ze zásadních ukazatelů měření návratnosti a efektivnosti investic, používá se pro 
vyhodnocení ekonomických středisek nebo investičních záměrů. Ukazatel ROS je ukazatelem 
rentability tržeb, ROC je ukazatelem rentability nákladů. 

V tabulce č. 25 jsou zobrazeny všechny tyto tři ukazatele. Jak i CF též jsou spočítány 
v každém pololetí. V poslední části kapitoly vyhodnocení tyto hodnoty budou porovnány 
s ostatními variantami investičního záměru. 

Zdroj: vlastní výpočet 

 

 

Graf 2 – Doba návratnosti kavárny (pronájem prostor) 

Tabulka 25 – Ukazatele rentability kavárny (pronájem prostor) 

Rok
Pololetí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ROI 4,51% 47,01% 43,27% 43,27% 43,27% 43,27% 43,27% 43,27% 43,27% 43,27%
ROS 1,50% 12,55% 11,55% 11,55% 11,55% 11,55% 11,55% 11,55% 11,55% 11,55%
ROC 98,50% 87,45% 88,45% 88,45% 88,45% 88,45% 88,45% 88,45% 88,45% 88,45%

1 2 3 4 5
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Čistá současná hodnota 

Pomocí funkce „ČISTÁ.SOUČHODNOTA“ v tabulkovém procesoru Excel na základě 
hodnot z tabulky č. 24, jsem vypočítal hodnotu NPV, která se rovná 1 419 513 Kč pří 
požadované výnosnosti 8 %. 

Zdroj: vlastní úprava 

V tabulce č. 26 je znázorněn CF kavárny v případě, jestli investor bude chtít komerční 
jednotku koupit. Což znamená, že mu položka nájmu, která byla součásti provozních výdajů, 
zmizí a objeví se dodatečná položka splátka úvěru. Úvěr ve všech variantech bude poskytnutý 
po dobu 6 let. 

Tato diplomová práce zvažuje situaci, kdy investor po 5 letech bude chtít prodat 
nemovitost, což znamená, že v 5 roce bude muset doplatit zbylou část jistiny, a to ve výši 704 
tis. Kč.  

Cena nemovitosti v 5 roce by se mohla rovnat: 6 552 000 × (1 + 0,15)5 =
13 178 412 𝐾𝐾č. Ale je potřeba také říct, že investor nebude platit daň z té celé částky ale jenom 
z rozdílu prodejní a kupní ceny nemovitosti a to (13 178 412 − 6 552 000) × 19% =
1 259 018 𝐾𝐾č. 
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Graf 3 – Profil NPV kavárny (pronájem prostor) 
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Zdroj: vlastní výpočet 

Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento nastává v momentu, kdy NPV teda čistá současná hodnota se 
rovná nule. Dle výpočtu v programu Excel pomocí funkce „MÍRA.VÝNOSNOSTI“, jsem 
vypočítal hodnotu IRR, která se rovná 16,954 %. Tato hodnota je rozhodně vyšší než 
požadovaná míra výnosnosti. Pravdivým je tvrzení, že investice se může počítat za přijatelnou. 

Index ziskovosti 

Tato hodnota je taky neméně důležitá než ostatní, v případě, jestli index ziskovosti je vetší 
než 1 – investice přijatelná, když se rovná 1 – je neutrální, jestli je menši než 1 – investice pro 
investora je nepřijatelná. V tomto případě PI = 1,74 což znamená, že investice akceptovatelná.  

 

Pololetí Celkem za 5 let 0 1 2 3 4 5
Kladné peněžní toky 32 361 912 Kč 1 566 000 Kč 1 957 500 Kč 1 957 500 Kč 1 957 500 Kč 1 957 500 Kč                
Příjmy 19 183 500 Kč 1 566 000 Kč 1 957 500 Kč 1 957 500 Kč 1 957 500 Kč 1 957 500 Kč                
Odhadovaná prodejní cena nemovitosti (s 
průměrným ročním růstem 15%)    

Záporné peněžní toky 23 016 260 Kč 7 074 600 Kč 1 532 856 Kč 1 641 258 Kč 1 632 030 Kč 1 622 462 Kč 1 612 539 Kč                
Investiční výdaje (stroje) 429 044 Kč 429 044 Kč
Investiční výdaje (nemovitost) 6 552 000 Kč 6 552 000 Kč
Ostatní výdaje na zprovoznění 93 556 Kč 93 556 Kč
Provozní výdaje 15 070 020 Kč 1 401 432 Kč 1 518 732 Kč 1 518 732 Kč 1 518 732 Kč 1 518 732 Kč                
Splátka úvěru 371 915 Kč 371 915 Kč 371 915 Kč 371 915 Kč 371 915 Kč            
Úmory úvěru 240 491 Kč 249 389 Kč 258 616 Kč 268 185 Kč 278 108 Kč           
Úroky úvěru 131 424 Kč 122 526 Kč 113 298 Kč 103 730 Kč 93 807 Kč           
Doplatek úvěru   
Odpisy (pomocný řádek) 1 411 844 Kč 69 461 Kč 69 461 Kč 159 115 Kč 159 115 Kč 159 115 Kč           
Daňový základ 8 456 408 Kč -36 317 Kč 246 781 Kč 166 354 Kč 175 923 Kč 185 846 Kč            
Daň z příjmů 19% 1 613 618 Kč 0 Kč 46 888 Kč 31 607 Kč 33 425 Kč 35 311 Kč            
CF pro efektivnost 7 732 034 Kč -7 074 600 Kč 33 144 Kč 269 354 Kč 293 862 Kč 301 613 Kč 309 650 Kč            
Kumulované CF 7 732 034 Kč -7 074 600 Kč -7 041 456 Kč -6 772 102 Kč -6 478 240 Kč -6 176 627 Kč -5 866 977 Kč                
Zisk po zdanění 6 842 790 Kč -36 317 Kč 199 892 Kč 134 747 Kč 142 498 Kč 150 535 Kč            
Finanční CF 11 254 634 Kč -207 347 Kč 19 965 Kč 35 246 Kč 33 428 Kč 31 543 Kč            

1 2 3

   6 7 8 9 10
                    1 957 500 Kč 1 957 500 Kč 1 957 500 Kč 1 957 500 Kč 15 135 912 Kč

                  1 957 500 Kč 1 957 500 Kč 1 957 500 Kč 1 957 500 Kč 1 957 500 Kč
     

   13 178 412 Kč

                       1 602 249 Kč 1 591 578 Kč 1 580 513 Kč 1 569 038 Kč 1 557 138 Kč
      
        

       
                   1 518 732 Kč 1 518 732 Kč 1 518 732 Kč 1 518 732 Kč 1 518 732 Kč

           371 915 Kč 371 915 Kč 371 915 Kč 371 915 Kč 1 076 408 Kč
           288 398 Kč 299 069 Kč 310 134 Kč 321 609 Kč 333 509 Kč
           83 517 Kč 72 846 Kč 61 781 Kč 50 306 Kč 38 406 Kč

 704 493 Kč
               159 115 Kč 159 115 Kč 159 115 Kč 159 115 Kč 159 115 Kč
              196 136 Kč 206 807 Kč 217 872 Kč 229 347 Kč 6 867 659 Kč

               37 266 Kč 39 293 Kč 41 396 Kč 43 576 Kč 1 304 855 Kč
                  317 985 Kč 326 629 Kč 335 592 Kč 344 886 Kč 12 273 919 Kč

                      č -5 548 991 Kč -5 222 363 Kč -4 886 771 Kč -4 541 885 Kč 7 732 034 Kč
               158 870 Kč 167 513 Kč 176 477 Kč 185 771 Kč 5 562 804 Kč

              29 587 Kč 27 560 Kč 25 458 Kč 23 277 Kč 11 235 917 Kč

53 4

Tabulka 26 – CF kavárny (koupě prostor) 
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Čistá současná hodnota 

V programu Excel pomocí funkce „ČISTÁ.SOUČHODNOTA“, na základě hodnot 
z tabulky č. 26, jsem vypočítal hodnotu NPV, která se rovná 3 133 404 Kč pří požadované 
výnosnosti 8 %. Dle grafu č. 4 je vidět, že i případě požadované výnosnosti 16 %, projekt bude 
i nadále přijatelný. 

Graf 4 – Profil NPV kavárny (koupě prostor) 

Zdroj: vlastní úprava 

Doba návratnosti 

Vzhledem k tomu, že se jedná o velkou investici na začátku podnikání, má se na mysli 
koupě nemovitosti, doba návratnosti v tomto případě se posouvá až k momentu, kdy se ta 
nemovitost odprodá. 

Zdroj: vlastní úprava 
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Graf 5 – Doba návratnosti kavárny (koupě prostor) 
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Dle grafu č. 5, je vidět, že návratnost investice by měla nastat v 10. pololetí, teda v 5 roce 
po prodeji nemovitosti (viz CF – tabulka č. 24). Předpokládaná cena, které by měla být 13 178 
412 Kč. 

Rentabilita 

Kvůli tomu, že v tyto situaci se uvažuje o koupi komerční jednotky, ukazatel ROI, jinými 
slovy ukazatel návratnosti investice, je rozhodně nižší než v případě provozu kavárny s 
pronajatým prostorem. V 10. pololetí z důvodu prodeje nemovitostí ukazatel ROI vzrostl na 
78,63 %. Jak je vidět dle tabulky č. 27 ukazatel rentability tržeb ROS v prvním pololetí je 
záporný, důvodem zase jsou nižší příjmy v prvním pololetí (spojené s předpokládanou nižší 
návštěvností kavárny v nové lokalitě). 

Tabulka 27 – Ukazatele rentability kavárny (koupě prostor) 

Zdroj: vlastní výpočet 

3.2 Vyhodnocení varianty jóga studia 

V tabulce č. 28 je přikládám předpokládaný CF provozu nově otevřeného jóga studia. 

Zdroj: vlastní výpočet 

Tabulka 28 – CF jóga studia (pronájem prostor) 

   6 7 8 9 10
                   1 201 200 Kč 1 201 200 Kč 1 201 200 Kč 1 201 200 Kč 1 201 200 Kč

                 1 201 200 Kč 1 201 200 Kč 1 201 200 Kč 1 201 200 Kč 1 201 200 Kč
                 772 320 Kč 772 320 Kč 772 320 Kč 772 320 Kč 772 320 Kč
      

       
              772 320 Kč 772 320 Kč 772 320 Kč 772 320 Kč 772 320 Kč

              40 296 Kč 40 296 Kč 40 296 Kč 40 296 Kč 40 296 Kč
              388 584 Kč 388 584 Kč 388 584 Kč 388 584 Kč 388 584 Kč

               73 831 Kč 73 831 Kč 73 831 Kč 73 831 Kč 73 831 Kč
                 355 049 Kč 355 049 Kč 355 049 Kč 355 049 Kč 355 049 Kč

                 1 435 722 Kč 1 790 771 Kč 2 145 820 Kč 2 500 869 Kč 2 855 918 Kč
               314 753 Kč 314 753 Kč 314 753 Kč 314 753 Kč 314 753 Kč

53 4

Pololetí Celkem za 5 let 0 1 2 3 4 5
Kladné peněžní toky 11 642 100 Kč 831 300 Kč 1 201 200 Kč 1 201 200 Kč 1 201 200 Kč 1 201 200 Kč                
Příjmy 11 642 100 Kč 831 300 Kč 1 201 200 Kč 1 201 200 Kč 1 201 200 Kč 1 201 200 Kč                
Záporné peněžní toky 8 110 411 Kč 387 211 Kč 772 320 Kč 772 320 Kč 772 320 Kč 772 320 Kč 772 320 Kč           
Investiční výdaje 362 211 Kč 362 211 Kč
Ostatní výdaje na zprovoznění 25 000 Kč 25 000 Kč
Provozní výdaje 7 723 200 Kč 772 320 Kč 772 320 Kč 772 320 Kč 772 320 Kč 772 320 Kč           
Odpisy (pomocný řádek) 362 211 Kč 19 922 Kč 19 922 Kč 40 296 Kč 40 296 Kč 40 296 Kč           
Daňový základ 3 556 689 Kč 39 058 Kč 408 958 Kč 388 584 Kč 388 584 Kč 388 584 Kč           
Daň z příjmů 19% 675 771 Kč 7 421 Kč 77 702 Kč 73 831 Kč 73 831 Kč 73 831 Kč           
CF pro efektivnost 2 855 918 Kč -387 211 Kč 51 559 Kč 351 178 Kč 355 049 Kč 355 049 Kč 355 049 Kč           
Kumulované CF 2 855 918 Kč -387 211 Kč -335 652 Kč 15 526 Kč 370 575 Kč 725 624 Kč 1 080 673 Kč                
Zisk po zdanění 2 880 918 Kč 31 637 Kč 331 256 Kč 314 753 Kč 314 753 Kč 314 753 Kč           

1 2 3

Rok
Pololetí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ROI -0,51% 2,83% 1,90% 2,01% 2,13% 2,25% 2,37% 2,49% 2,63% 78,63%
ROS -2,32% 10,21% 6,88% 7,28% 7,69% 8,12% 8,56% 9,02% 9,49% 36,75%
ROC 102,32% 89,79% 93,12% 92,72% 92,31% 91,88% 91,44% 90,98% 90,51% 63,25%

1 2 3 4 5
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Stejně jako i v případě kavárny, investor předpokládá, že návštěvnost nového studia na 
začátku podnikání nebude tak vysoká, proto je poměrně nízké CF v prvním pololetí provozu. 
V době prázdnin se též počítalo s nižšími příjmy. Součásti provozních výdajů jsou zahrnuté 
náklady na mzdy, pronájem prostor pro cvičení, úklid, poplatky za služby aj. 

Na počátku podnikání investor musí vynaložit investiční náklady ve výši 387 tis. Kč. 
Částka ve výši 362 tis. Kč ve, které jsou zahrnuté náklady na stavební úpravy, a inventář se 
bude rovnoměrně odepisovat 5 let. Roční tržby v prvním roce by se měly přibližně rovnat 2 mil. 
Kč. V každém dalším roce – 2,4 mil. Kč. Na konci 5. roku výše kumulovaného CF by se mělo 
rovnat hodnotě 2,8 mil. Kč.  

 

Doba návratnosti 

Doba návratnosti této varianty investičního záměru připadá na druhé pololetí podnikání 
(viz graf č. 6). Počáteční investice byla určena kolem 387 tis. Kč. Je taky nutně říct, že výše 
počáteční investice je jenom předpoklad, v případě, jestli bude potřeba vynaložit víc peněžních 
prostředku pro zprovoznění studia, doba návratnosti muže být delší. 

Zdroj: vlastní úprava 

 

 

 

Graf 6 – Doba návratnosti jóga studia (pronájem prostor) 
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Rentabilita 

V tabulce č. 29 jsou zobrazeny tří ukazatele rentability investičního záměru. Jak i CF též 
jsou spočítány v každém pololetí. Ukazatel ROI je ukazatelem návratnosti investice, ukazatel 
ROS je ukazatelem rentability tržeb, ROC je ukazatelem rentability nákladů. 

Zdroj: vlastní výpočet 

Na rozdíl od kavárny jsou zde vyšší procenta ukazatelů. Parametr ROI je vyšší kvůli 
menší počáteční investici. Pro provoz jóga studia kromě stavebních úprav není potřeba kupovat 
nějak až tak drahý inventář nebo stroje, jako například pro provoz kavárny. Procenta ukazatele 
rentability tržeb jsou též více než dvakrát vyšší než v případě varianty s kavárnou. Ukazatel 
rentability nákladů je obracený ukazateli rentability tržeb (ROC = 1 – ROS). 

Čistá současná hodnota 

V programu Excel pomocí funkce „ČISTÁ.SOUČHODNOTA“, na základě hodnot 
z tabulky č. 28, jsem vypočítal hodnotu NPV, která se rovná 2 112 652 Kč pří požadované 
výnosnosti 8 %. 

Zdroj: vlastní úprava 

Tabulka 29 – Ukazatele rentability jóga studia (pronájem prostor) 
Rok

Pololetí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ROI 8,17% 85,55% 81,29% 81,29% 81,29% 81,29% 81,29% 81,29% 81,29% 81,29%
ROS 3,81% 27,58% 26,20% 26,20% 26,20% 26,20% 26,20% 26,20% 26,20% 26,20%
ROC 96,19% 72,42% 73,80% 73,80% 73,80% 73,80% 73,80% 73,80% 73,80% 73,80%

1 2 3 4 5

0% 2 855 918 Kč
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2% 2 644 838 Kč
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4% 2 451 752 Kč
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7% 2 192 030 Kč
8% 2 112 652 Kč
9% 2 036 580 Kč

10% 1 963 652 Kč
11% 1 893 715 Kč
12% 1 826 626 Kč
13% 1 762 250 Kč
14% 1 700 456 Kč
15% 1 641 124 Kč
16% 1 584 138 Kč
17% 1 529 389 Kč
18% 1 476 773 Kč
19% 1 426 193 Kč
20% 1 377 557 Kč
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Graf 7 – Profil NPV jóga studia (pronájem prostor) 
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Tabulka č. 28 znázorňuje peněžní toky provozu jóga studia v případě, jestli investor bude 
chtít komerční jednotku koupit. Stejně jako i v případě kavárny, výše nájemného už není 
započteno do provozních nákladů, ale bude potřeba platit úvěr a daň z nemovitosti. Úvěr bude 
poskytnutý na 6 let. Jak je vidět dle tabulky CF, v prvním pololetí, kvůli nižším příjmům 
dochází ke ztrátě, to znamená, že investor bude muset vzít krátkodobou půjčku nebo vložit své 
prostředky, aby dokázal splatit úmory úvěru. 

Zdroj: vlastní výpočet 

Tato diplomová práce zvažuje situaci, kdy investor po 5 letech bude chtít prodat 
nemovitost, což znamená, jestli úvěr bude na dobu 6 let, z toho plyne, že v 5 roce bude muset 
doplatit zbylou část jistiny, a to ve výši 704 tis. Kč.  

Cena nemovitosti v 5 roce by se mohla rovnat: 6 552 000 × (1 + 0,15)5 =
13 178 412 𝐾𝐾č. Výše kumulovaného CF v pátém roce po prodeji nemovitosti činí hodnotu   
8,6 mil. Kč. 

Tabulka 30 – CF jóga studia (koupě prostor) 

Pololetí Celkem za 5 let 0 1 2 3 4 5
Kladné peněžní toky 24 820 512 Kč 831 300 Kč 1 201 200 Kč 1 201 200 Kč 1 201 200 Kč 1 201 200 Kč                
Příjmy 11 642 100 Kč 831 300 Kč 1 201 200 Kč 1 201 200 Kč 1 201 200 Kč 1 201 200 Kč                
Odhadovaná prodejní cena nemovitosti (s 
průměrným ročním růstem 15%)    

Záporné peněžní toky 14 415 171 Kč 6 939 211 Kč 791 856 Kč 782 958 Kč 773 730 Kč 764 162 Kč 754 239 Kč           
Investiční výdaje 362 211 Kč 362 211 Kč
Investiční výdaje (nemovitost) 6 552 000 Kč 6 552 000 Kč
Ostatní výdaje na zprovoznění 25 000 Kč 25 000 Kč
Provozní výdaje 6 604 320 Kč 660 432 Kč 660 432 Kč 660 432 Kč 660 432 Kč 660 432 Kč           
Splátka úvěru 371 915 Kč 371 915 Kč 371 915 Kč 371 915 Kč 371 915 Kč            
Úmory úvěru 240 491 Kč 249 389 Kč 258 616 Kč 268 185 Kč 278 108 Kč           
Úroky úvěru 131 424 Kč 122 526 Kč 113 298 Kč 103 730 Kč 93 807 Kč           
Doplatek úvěru   
Odpisy (pomocný řádek) 1 345 011 Kč 65 786 Kč 65 786 Kč 151 680 Kč 151 680 Kč 151 680 Kč           
Daňový základ 9 447 541 Kč -26 342 Kč 352 457 Kč 275 790 Kč 285 358 Kč 295 281 Kč            
Daň z příjmů 19% 1 800 038 Kč 0 Kč 66 967 Kč 52 400 Kč 54 218 Kč 56 103 Kč            
CF pro efektivnost 8 605 304 Kč -6 939 211 Kč 39 444 Kč 351 275 Kč 375 070 Kč 382 820 Kč 390 858 Kč            
Kumulované CF 8 605 304 Kč -6 939 211 Kč -6 899 767 Kč -6 548 492 Kč -6 173 422 Kč -5 790 602 Kč -5 399 744 Kč                
Zisk po zdanění 7 647 504 Kč -26 342 Kč 285 490 Kč 223 390 Kč 231 140 Kč 239 178 Kč            
Finanční CF 11 992 515 Kč -201 047 Kč 101 887 Kč 116 453 Kč 114 635 Kč 112 750 Kč            

1 2 3

   6 7 8 9 10
                   1 201 200 Kč 1 201 200 Kč 1 201 200 Kč 1 201 200 Kč 14 379 612 Kč

                 1 201 200 Kč 1 201 200 Kč 1 201 200 Kč 1 201 200 Kč 1 201 200 Kč
     

   13 178 412 Kč

                  743 949 Kč 733 278 Kč 722 213 Kč 710 738 Kč 698 838 Kč
     
        

       
              660 432 Kč 660 432 Kč 660 432 Kč 660 432 Kč 660 432 Kč

           371 915 Kč 371 915 Kč 371 915 Kč 371 915 Kč 1 076 408 Kč
           288 398 Kč 299 069 Kč 310 134 Kč 321 609 Kč 333 509 Kč
           83 517 Kč 72 846 Kč 61 781 Kč 50 306 Kč 38 406 Kč

 704 493 Kč
               151 680 Kč 151 680 Kč 151 680 Kč 151 680 Kč 151 680 Kč
              305 571 Kč 316 242 Kč 327 307 Kč 338 782 Kč 6 977 094 Kč

               58 059 Kč 60 086 Kč 62 188 Kč 64 369 Kč 1 325 648 Kč
                  399 193 Kč 407 836 Kč 416 799 Kč 426 094 Kč 12 355 126 Kč

                      -5 000 551 Kč -4 592 715 Kč -4 175 916 Kč -3 749 823 Kč 8 605 304 Kč
               247 513 Kč 256 156 Kč 265 119 Kč 274 414 Kč 5 651 446 Kč

              110 795 Kč 108 767 Kč 106 665 Kč 104 485 Kč 11 317 124 Kč

53 4



69  

Čistá současná hodnota 

V programu Excel pomocí funkce „ČISTÁ.SOUČHODNOTA“, na základě hodnot 
z tabulky č. 30, jsem vypočítal hodnotu NPV, která se rovná 3 828 295 Kč pří požadované 
výnosnosti 8 %. 

Graf 8 – Profil NPV jóga studia (koupě prostor) 

Zdroj: vlastní úprava 

Vnitřní výnosové procento 

Dle výpočtu v programu Excel pomocí funkce „MÍRA.VÝNOSNOSTI“, jsem 
vykalkuloval hodnotu IRR, která se rovná 19,048 %. Vnitřní výnosové procento nastává 
ve chvíli, kdy čistá současná hodnota je nulová. Tato hodnota je vyšší než požadovaná míra 
výnosnosti 8 %. Investice se může počítat za přijatelnou. 

Index ziskovosti 

V případě, když index ziskovosti je vetší než 1 – investice se považuje za 
akceptovatelnou, když se rovná 1 – je neutrální, jestli je menši než 1 – investice pro investora 
je nepřijatelná. V tomto případě PI = 1,87 což znamená, že investice se vyplatí.  

Doba návratnosti 

Hned na začátku podnikání jedná se o velké investiční výdaje ze strany investora. Cena 
pořízené nemovitostí je cca 6,5 mil. Kč. Doba návratnosti v tomto případě se posouvá až 
k momentu, kdy se ta nemovitost odprodá. 
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1% 7 877 603 Kč
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4% 5 936 769 Kč
5% 5 362 521 Kč
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10% 2 944 415 Kč
11% 2 539 308 Kč
12% 2 156 837 Kč
13% 1 795 679 Kč
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Zdroj: vlastní úprava 

Dle grafu č. 9, je vidět, že návratnost investice by měla nastat v 10. pololetí, teda v 5 roce 
po prodeji nemovitosti (viz CF – tabulka č. 28). Předpokládaná cena, které by měla být 13 178 
412 Kč. 

Rentabilita 

V 10. pololetí z důvodu prodeje nemovitostí ukazatel ROI vzrostl na 81,44 %. Jak je vidět 
dle tabulky č. 31 ukazatel rentability tržeb ROS v prvním pololetí je záporný, důvodem zase 
jsou nižší příjmy v prvním pololetí (spojené s předpokládanou nižší návštěvností jóga studia 
v nové lokalitě). Ale tady je nezbytné říct, že v prvním pololetí podnik se dostava ke ztrátě, 
proto investor bude muset dofinancovat podnik pomocí dodatečné půjčky nebo vlastních 
zdrojů. 

Tabulka 31 – Ukazatele rentability jóga studia (koupě prostor) 

Zdroj: vlastní výpočet 

 

 

 

 

Graf 9 – Doba návratnosti jóga studia (koupě prostor) 

Rok
Pololetí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ROI -0,38% 4,11% 3,22% 3,33% 3,45% 3,57% 3,69% 3,82% 3,95% 81,44%
ROS -3,17% 23,77% 18,60% 19,24% 19,91% 20,61% 21,33% 22,07% 22,84% 39,30%
ROC 103,17% 76,23% 81,40% 80,76% 80,09% 79,39% 78,67% 77,93% 77,16% 60,70%

4 51 2 3
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3.3 Vyhodnocení varianty maloobchodu 

Peněžní toky provozu maloobchodu jsou zobrazeny v tabulce č. 32. Jelikož se jedná o 
franšízu (Žabka), proto v tomto případě příjmy tvoří provize od poskytovatele franšízy. Výše 
provize se odvíjejí od celkových tržeb pobočky. Jak i ve všech ostatních variantách investičního 
záměru z důvodu, že obchod je zcela nový ve vybrané lokalitě, předpokládá se, že v prvním 
pololetí provize z tržeb bude nižší. 

Zdroj: vlastní výpočet 

Součástí provozních výdajů, jsou náklady na mzdy, každodenní úklidy, účetní služby aj. 
Jednorázově na začátku provozu se musí zaplatit poplatek poskytovateli franšízy. Veškeré 
zařízení, inventář, nájemné, poplatky za služby v pronajatém prostoru platí poskytovatel 
franšízy. Roční tržby v prvním roce by se měly přibližně rovnat 1,8 mil. Kč. V každém dalším 
roce – 1,9 mil. Kč. Na konci 5. roku výše kumulovaného CF by se mělo rovnat hodnotě 1 mil. 
Kč. 

Doba návratnosti 

Kvůli tomu, že počáteční investice pro zprovoznění maloobchodu je zanedbatelná, doba 
návratnosti této varianty investičního záměru připadá už na druhé pololetí podnikání (viz graf 
č. 10). Počáteční investice stanovila kolem 32 tis. Kč. Dá se říct, že investor první rok bude 
provozovat obchod a pořád zůstávat na nule. V případě, že s časem předpokládané příjmy 
půjdou nahoru, popularita obchodu mezí rezidenty této lokality vzroste, podnik začne být ještě 
ziskovějším pro investora. 

 

Pololetí Celkem za 5 let 0 1 2 3 4 5
Kladné peněžní toky 9 510 402 Kč 840 000 Kč 963 378 Kč 963 378 Kč 963 378 Kč 963 378 Kč           
Příjmy 9 510 402 Kč 840 000 Kč 963 378 Kč 963 378 Kč 963 378 Kč 963 378 Kč           
Záporné peněžní toky 8 192 100 Kč 32 100 Kč 816 000 Kč 816 000 Kč 816 000 Kč 816 000 Kč 816 000 Kč           
Poplatek poskytovateli franšízy 32 100 Kč 32 100 Kč
Provozní výdaje 8 160 000 Kč 816 000 Kč 816 000 Kč 816 000 Kč 816 000 Kč 816 000 Kč           
Daňový základ 1 350 402 Kč 24 000 Kč 147 378 Kč 147 378 Kč 147 378 Kč 147 378 Kč           
Daň z příjmů 19% 256 576 Kč 4 560 Kč 28 002 Kč 28 002 Kč 28 002 Kč 28 002 Kč           
CF pro efektivnost 1 061 726 Kč -32 100 Kč 19 440 Kč 119 376 Kč 119 376 Kč 119 376 Kč 119 376 Kč           
Kumulované CF 1 061 726 Kč -32 100 Kč -12 660 Kč 106 716 Kč 226 092 Kč 345 469 Kč 464 845 Kč            
Zisk po zdanění 1 093 826 Kč 19 440 Kč 119 376 Kč 119 376 Kč 119 376 Kč 119 376 Kč           

1 2 3

   6 7 8 9 10
               963 378 Kč 963 378 Kč 963 378 Kč 963 378 Kč 963 378 Kč

             963 378 Kč 963 378 Kč 963 378 Kč 963 378 Kč 963 378 Kč
                 816 000 Kč 816 000 Kč 816 000 Kč 816 000 Kč 816 000 Kč
      
              816 000 Kč 816 000 Kč 816 000 Kč 816 000 Kč 816 000 Kč

              147 378 Kč 147 378 Kč 147 378 Kč 147 378 Kč 147 378 Kč
               28 002 Kč 28 002 Kč 28 002 Kč 28 002 Kč 28 002 Kč

                 119 376 Kč 119 376 Kč 119 376 Kč 119 376 Kč 119 376 Kč
                584 221 Kč 703 597 Kč 822 973 Kč 942 349 Kč 1 061 726 Kč

               119 376 Kč 119 376 Kč 119 376 Kč 119 376 Kč 119 376 Kč

3 4 5

Tabulka 32 – CF maloobchodu (pronájem prostor) 
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Zdroj: vlastní úprava 

Rentabilita 

V tabulce č. 33 jsou zobrazeny tří ukazatele rentability investičního záměru. Ukazatel 
ROI je ukazatelem návratnosti investice, ukazatel ROS je ukazatelem rentability tržeb, ROC je 
ukazatelem rentability nákladů. 

Zdroj: vlastní výpočet 

Na rozdíl od všech ostatních variant jsou zde o hodně vyšší procenta ukazatele ROI. Tato 
možná varianta provozu maloobchodu ukazuje nereálné hodnoty ukazatele návratnosti 
investice. Důvodem toho je skoro nulová investice do podniku. Protože pro zprovoznění 
franšízového obchodu, investor musí zaplatit jenom jeden jednorázový poplatek, zbytek 
nákladů bere na sebe poskytovatel franšízy. 

Čistá současná hodnota 

V programu Excel pomocí funkce „ČISTÁ.SOUČHODNOTA“, na základě hodnot 
z tabulky č. 32, jsem vypočítal hodnotu NPV, která se rovná 807 745 Kč pří požadované 
výnosnosti 8 %. 

Graf 10 – Doba návratnosti maloobchodu (pronájem prostor) 

Tabulka 33 – Ukazatele rentability maloobchodu (pronájem prostor) 
Rok

Pololetí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ROI 60,56% 371,89% 371,89% 371,89% 371,89% 371,89% 371,89% 371,89% 371,89% 371,89%
ROS 2,31% 12,39% 12,39% 12,39% 12,39% 12,39% 12,39% 12,39% 12,39% 12,39%
ROC 97,69% 87,61% 87,61% 87,61% 87,61% 87,61% 87,61% 87,61% 87,61% 87,61%

1 2 3 4 5
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Zdroj: vlastní úprava 

V tabulce č. 34 je znázorněn CF varianty provozu maloobchodu v případě koupě 
komerční jednotky. Tato varianta je pravděpodobně nejvíc nepřijatelná pro investora. Náklady 
na provoz jsou tak velké, že podnik nedokáže splácet úvěr. V případě, jestli se investor 
rozhodné vzít půjčku na dobu delší než 6 let, dostane se skoro ke stejné situaci, bude ve ztrátě 
a bude muset hradit velké úroky úvěru úplně zbytečně a úmory v této splátce budou minimální. 
Jak je vidět z tabulky CF, podnik neplatí daň z příjmů, příčinou je to, že podnik vykazuje 
dlouhodobou ztrátu. 

Jenom v případě, jestli investor bude chtít uvažovat tuto variantu, a to z důvodu 
zhodnocení ceny nemovitosti za 5 let. Bude zapotřebí snížit náklady na provoz prodejny, 
případně vložit do investice víc vlastních zdrojů, aby se tím zmenšila hodnota půjčených peněz. 
Následně bude menší splátka úvěru a objeví se větší šance realizovatelnosti podniku. 

0% 1 061 726 Kč
1% 1 024 916 Kč
2% 989 704 Kč
3% 956 010 Kč
4% 923 755 Kč
5% 892 868 Kč
6% 863 279 Kč
7% 834 925 Kč
8% 807 745 Kč
9% 781 682 Kč

10% 756 680 Kč
11% 732 689 Kč
12% 709 660 Kč
13% 687 548 Kč
14% 666 308 Kč
15% 645 901 Kč
16% 626 287 Kč
17% 607 430 Kč
18% 589 294 Kč
19% 571 847 Kč
20% 555 058 Kč
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Graf 11 – Profil NPV maloobchodu (pronájem prostor) 
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Zdroj: vlastní výpočet 

Vnitřní výnosové procento 

Dle výpočtu v programu Excel pomocí funkce „MÍRA.VÝNOSNOSTI“, jsem vyčíslil 
hodnotu IRR, která se rovná 13,145 %. Vnitřní výnosové procento nastává ve chvíli, kdy čistá 
současná hodnota je nulová. Tato hodnota je vyšší než požadovaná míra výnosnosti 8 % ale jak 
se ukázalo, že podnik dosahuje míry ziskovosti jenom z důvodu časového zhodnocení ceny 
nemovitosti. Jinak podnik po celou dobu provozu vykazuje ztrátu. 

Index ziskovosti 

V případě, když index ziskovosti je vetší než 1 – investice se považuje za 
akceptovatelnou, když se rovná 1 – je neutrální, jestli je menši než 1 – investice pro investora 
je nepřijatelná. V tomto případě PI = 1,55 což znamená, že investice by se měla vyplatit, ale jak 
už jsem zmiňoval, investice nedosahuje během provozu kladného finančního CF. 

Pololetí Celkem za 5 let 0 1 2 3 4 5
Kladné peněžní toky 22 688 814 Kč 840 000 Kč 963 378 Kč 963 378 Kč 963 378 Kč 963 378 Kč            
Příjmy 9 510 402 Kč 840 000 Kč 963 378 Kč 963 378 Kč 963 378 Kč 963 378 Kč           
Odhadovaná prodejní cena nemovitosti (s 
průměrným ročním růstem 15%)    

Záporné peněžní toky 15 615 740 Kč 6 584 100 Kč 947 424 Kč 938 526 Kč 929 298 Kč 919 730 Kč 909 807 Kč           
Investiční výdaje (nemovitost) 6 552 000 Kč 6 552 000 Kč
Poplatek poskytovateli franšízy 32 100 Kč 32 100 Kč
Provozní výdaje 8 160 000 Kč 816 000 Kč 816 000 Kč 816 000 Kč 816 000 Kč 816 000 Kč           
Splátka úvěru 371 915 Kč 371 915 Kč 371 915 Kč 371 915 Kč 371 915 Kč            
Úmory úvěru 240 491 Kč 249 389 Kč 258 616 Kč 268 185 Kč 278 108 Kč           
Úroky úvěru 131 424 Kč 122 526 Kč 113 298 Kč 103 730 Kč 93 807 Kč           
Doplatek úvěru   
Odpisy (pomocný řádek) 982 800 Kč 45 864 Kč 45 864 Kč 111 384 Kč 111 384 Kč 111 384 Kč           
Daňový základ 6 122 374 Kč -153 288 Kč -21 012 Kč -77 304 Kč -67 736 Kč -57 813 Kč            
Daň z příjmů 19% 1 258 560 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč        
CF pro efektivnost 5 814 514 Kč -6 584 100 Kč -107 424 Kč 24 852 Kč 34 080 Kč 43 648 Kč 53 571 Kč            
Kumulované CF 5 814 514 Kč -6 584 100 Kč -6 691 524 Kč -6 666 672 Kč -6 632 592 Kč -6 588 944 Kč -6 535 373 Kč                
Zisk po zdanění 4 863 814 Kč -153 288 Kč -21 012 Kč -77 304 Kč -67 736 Kč -57 813 Kč            
Finanční CF 8 846 614 Kč -347 915 Kč -224 537 Kč -224 537 Kč -224 537 Kč -224 537 Kč            

1 2 3

   6 7 8 9 10
               963 378 Kč 963 378 Kč 963 378 Kč 963 378 Kč 14 141 790 Kč

             963 378 Kč 963 378 Kč 963 378 Kč 963 378 Kč 963 378 Kč
     

   13 178 412 Kč

                  899 517 Kč 888 846 Kč 877 781 Kč 866 306 Kč 854 406 Kč
        
      
              816 000 Kč 816 000 Kč 816 000 Kč 816 000 Kč 816 000 Kč

           371 915 Kč 371 915 Kč 371 915 Kč 371 915 Kč 1 076 408 Kč
           288 398 Kč 299 069 Kč 310 134 Kč 321 609 Kč 333 509 Kč
           83 517 Kč 72 846 Kč 61 781 Kč 50 306 Kč 38 406 Kč

 704 493 Kč
              111 384 Kč 111 384 Kč 111 384 Kč 111 384 Kč 111 384 Kč
              -47 523 Kč -36 852 Kč -25 787 Kč -14 312 Kč 6 624 000 Kč

           0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 258 560 Kč
                  63 861 Kč 74 532 Kč 85 597 Kč 97 072 Kč 12 028 824 Kč

                      -6 471 512 Kč -6 396 980 Kč -6 311 382 Kč -6 214 310 Kč 5 814 514 Kč
               -47 523 Kč -36 852 Kč -25 787 Kč -14 312 Kč 5 365 440 Kč

              -224 537 Kč -224 537 Kč -224 537 Kč -224 537 Kč 10 990 822 Kč

3 4 5

Tabulka 34 – CF maloobchodu (koupě prostor) 
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Čistá současná hodnota 

V programu Excel pomocí funkce „ČISTÁ.SOUČHODNOTA“, na základě hodnot 
z tabulky č. 34, jsem vypočítal hodnotu NPV, která se rovná 1 741 656 Kč pří požadované 
výnosnosti 8 %. 

Graf 12 – Profil NPV maloobchodu (koupě prostor) 

Zdroj: vlastní úprava 

Doba návratnosti 

Na začátku obchodování jsou velké investiční výdaje. Cena pořízené nemovitostí je cca 
6,5 mil. Kč. Doba návratnosti v tomto případě je až v okamžiku, kdy se ta nemovitost odprodá. 

Zdroj: vlastní úprava 

Graf 13 – Doba návratnosti maloobchodu (koupě prostor) 
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Dle grafu č. 13, je vidět, že návratnost investice by měla nastat v 10. pololetí, teda v 5 
roce po prodeji nemovitosti (viz CF – tabulka č. 28). Předpokládaná cena, které by měla být 13 
178 412 Kč. 

Rentabilita 

Po celou dobu provozu maloobchodu ukazatele ROI a ROS (návratnost investice a 
rentabilita tržeb) znázorňují záporné hodnoty. V 10. pololetí jenom z důvodu prodeje 
nemovitostí ukazatel ROI vzrostl na 81,49 % a ukazatel ROS na 37,94 %.  

Tabulka 35 – Ukazatele rentability maloobchodu (koupě prostor) 

Zdroj: vlastní výpočet 

Jak už bylo zmíněno tato varianta investičního záměru po celou dobu, je ve ztrátě. 
Tabulka č. 33 ukazatelů rentability je tomu ještě jedním důkazem. V dalších odstavcích kapitoly 
vyhodnocení bude porovnání všech variant investičního záměru. Následně bude uděláno 
doporučení pro investora, která z těchto variant bude pro něj lepší. 

3.4 Porovnání variant investičního záměru 

V tabulce č. 36 jsou k nahlédnutí výsledky různých ukazatelů efektivnosti dle 
jednotlivých variant investičního záměru.  Jsou to čistá současná hodnota, vnitřní výnosové 
procento, doba návratnosti, index ziskovosti a výše kumulovaného Cash Flow.  

Tabulka 36 – Porovnání variant investičního záměru 

Ukazatelé 
efektivnosti 

Kavárna 
(pronájem) 

Kavárna 
(koupě) 

Jóga studio 
(pronájem) 

Jóga studio 
(koupě) 

Maloobchod 
(pronájem) 

Maloobchod 
(koupě) 

Doba 
návratnosti 

3. pololetí 10. pololetí 2. pololetí 10. pololetí 2. pololetí 10. pololetí 

NPV 
1 419 513 

Kč 
3 133 404 

Kč 
2 112 652 

Kč 
3 828 295 

Kč 
807 745 

Kč 
1 741 656 

Kč 
PI  - 1,74 - 1,87 - 1,55 

IRR - 16,954 % - 19,048 % - 13,145 % 

KCF v 5. roce 
1 984 544 

Kč 
7 732 919 

Kč 
2 855 918 

Kč 
8 606 304 

Kč 
1 061 726 

Kč 
5 814 514 

Kč 

Zdroj: vlastní úprava 

Dle tabulky č. 36 u variant investičního záměru, kde investor zvažuje o koupi komerční 
jednotky, doba návratnosti investice je všude stejná. Nastává v momentu, kdy se nemovitost 
odprodá a to v 10. pololetí (5 roce provozu podniku). Doba návratnosti u variant s pronájmem 

Rok
Pololetí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ROI -2,33% -0,32% -1,17% -1,03% -0,88% -0,72% -0,56% -0,39% -0,22% 81,49%
ROS -18,25% -2,18% -8,02% -7,03% -6,00% -4,93% -3,83% -2,68% -1,49% 37,94%
ROC 118,25% 102,18% 108,02% 107,03% 106,00% 104,93% 103,83% 102,68% 101,49% 62,06%

1 2 3 4 5
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prostor nastává u všech variant v druhém pololetí, jenom u kavárny nastává až v třetím pololetí. 
Čistá současná hodnota je nejvyšší u varianty jóga studia, kde investor pořizuje nemovitost, a 
to ve výši 3 828 295 Kč.  

Indexy ziskovosti a vnitřní výnosová procenta byly spočítané jenom u variant, kde se 
jedná o koupě nemovitosti. V ostatních případech se nejedná o velkou počáteční investici a 
výpočet těchto ukazatelů by nebyl přínosný. Výše kumulovaného CF je nejvyšší u jógy studia, 
a to jak mezi variantami pronájmu a koupě prostor. 

Navíc v tabulce č. 37 jsou ukazatele rentability dle různých variant investičního záměru. 
Pro jejichž hodnocení, byly použité celkem tři ukazatele. 

 Zdroj: vlastní výpočet  

Ukazatel ROI je jeden z podstatných ukazatelů měření návratnosti a efektivnosti investic, 
používá se pro vyhodnocení investičních záměrů nebo hospodářských středisek [28]. Na grafu 
č. 14 je vidět, jak maloobchod v pronájmu produkuje až 370 % ROI. Je to z důvodu 
zanedbatelné investice na začátku podnikání. Protože se jedná o franšízový obchod. Proto je 
nesmyslně tuto hodnotu porovnávat s ostatními variantami investičního záměru. Nejlepší 
hodnota ROI je pak u varianty jóga studia (pronájem). 

 

Tabulka 37 – Ukazatele rentability 
Rok

Pololetí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
39,76% 4,51% 47,01% 43,27% 43,27% 43,27% 43,27% 43,27% 43,27% 43,27% 43,27%
9,67% -0,51% 2,83% 1,90% 2,01% 2,13% 2,25% 2,37% 2,49% 2,63% 78,63%

74,40% 8,17% 85,55% 81,29% 81,29% 81,29% 81,29% 81,29% 81,29% 81,29% 81,29%
11,02% -0,38% 4,11% 3,22% 3,33% 3,45% 3,57% 3,69% 3,82% 3,95% 81,44%
340,76% 60,56% 371,89% 371,89% 371,89% 371,89% 371,89% 371,89% 371,89% 371,89% 371,89%
7,39% -2,33% -0,32% -1,17% -1,03% -0,88% -0,72% -0,56% -0,39% -0,22% 81,49%

Rok
Pololetí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10,65% 1,50% 12,55% 11,55% 11,55% 11,55% 11,55% 11,55% 11,55% 11,55% 11,55%
10,17% -2,32% 10,21% 6,88% 7,28% 7,69% 8,12% 8,56% 9,02% 9,49% 36,75%
24,10% 3,81% 27,58% 26,20% 26,20% 26,20% 26,20% 26,20% 26,20% 26,20% 26,20%
20,45% -3,17% 23,77% 18,60% 19,24% 19,91% 20,61% 21,33% 22,07% 22,84% 39,30%
11,38% 2,31% 12,39% 12,39% 12,39% 12,39% 12,39% 12,39% 12,39% 12,39% 12,39%
-1,65% -18,25% -2,18% -8,02% -7,03% -6,00% -4,93% -3,83% -2,68% -1,49% 37,94%

Rok
Pololetí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

89,35% 98,50% 87,45% 88,45% 88,45% 88,45% 88,45% 88,45% 88,45% 88,45% 88,45%
89,83% 102,32% 89,79% 93,12% 92,72% 92,31% 91,88% 91,44% 90,98% 90,51% 63,25%
75,90% 96,19% 72,42% 73,80% 73,80% 73,80% 73,80% 73,80% 73,80% 73,80% 73,80%
79,55% 103,17% 76,23% 81,40% 80,76% 80,09% 79,39% 78,67% 77,93% 77,16% 60,70%
88,62% 97,69% 87,61% 87,61% 87,61% 87,61% 87,61% 87,61% 87,61% 87,61% 87,61%
101,65% 118,25% 102,18% 108,02% 107,03% 106,00% 104,93% 103,83% 102,68% 101,49% 62,06%

Průměr

Průměr

Průměr

ROC

ROS

Maloobchod (koupě)
Maloobchod (pronájem)
Jóga studio (koupě)
Jóga studio (pronájem)
Kavárna (koupě)
Kavárna (pronájem)

Maloobchod (pronájem)
Maloobchod (koupě)

Jóga studio (koupě)
Jóga studio (pronájem)
Kavárna (koupě)
Kavárna (pronájem)

54321

Kavárna (pronájem)

ROI

Maloobchod (koupě)
Maloobchod (pronájem)
Jóga studio (koupě)
Jóga studio (pronájem)
Kavárna (koupě)

54321

51 2 3 4
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Zdroj: vlastní úprava 

Parametr, který určuje kolik korun čistého zisku, připadá na jednu korunu tržeb. Je třeba 
ho vždy správně posuzovat ho v kontextu s obratem firmy a velmi se liší u podniků v různých 
odvětvích. Měl by se pohybovat zhruba od 2 % do 50 %. Nejlepší hodnota ROS je pak též u 
varianty jóga studia (pronájem). 

Zdroj: vlastní úprava 

Graf 14 – Ukazatel rentability ROI 

Graf 15 – Ukazatel rentability ROS 
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Zdroj: vlastní úprava 

Na grafu č. 16 je zobrazen průběh ukazatele ROC dle jednotlivých variant. Je to 
doplňkový ukazatel k rentabilitě tržeb. Čím je hodnota ukazatele menší, tím lepší má firma 
hospodářský výsledek, protože jednu korunu tržeb dokázala vyrobit s menšími náklady. 

Lepších ukazatelů investor může dosáhnout v průběhu provozu podniku. S časem podnik 
s jakoukoli činností měl by dostávat, čím dal větší popularitu a známost na trhu. Je to pro 
investora příležitost získání nových dodavatelů nebo získání lepších cen produktů od stávajících 
dodavatelů zásob. Ponížením nákladů na zakoupení zásob, investor ponižuje celkové náklady 
na provoz a tím ukazatele ROS a ROI vzrostou. Též pro dosažení lepších hodnot ukazatelů 
rentability investor může snížit náklady na mzdy, najit levnější pracovní silu (např. studenty). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 16 – Ukazatel rentability ROC 
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ZÁVĚR  
Cílem mé práce bylo vyhodnotit ekonomickou efektivnost několik variant investičního 

záměru. Jedná se o investice do komerční nemovitosti. Dalším úkolem bylo rozhodnutí, které 
dvě varianty ze tří by byly pro investora lepší. Rozhodujícím faktorem také bylo, jestli investor 
bude komerční jednotku pronajímat, nebo jestli bude chtít investovat víc peněžních prostředků 
a tu nemovitost koupit. V případě nájmu, pro realizaci investičního záměru investor nemusí 
disponovat velkými vlastními zdroji. Pro něj stačí vložit tolik prostředků, aby se daly pokrýt 
náklady spojené se zprovozněním podniku, a mít k tomu připadnou rezervu, kdyby náhodou se 
podnik na začátku podnikání dostal k zápornému CF. V případě, že bude chtít obchodní prostor 
koupit, musí do toho vložit vlastní zdroje, případně kombinaci vlastních a cizích zdrojů. U této 
varianty je velká výhoda, která spočívá v tom, že pří koupi nemovitosti, s časem může dojit 
k zhodnocení ceny nemovitosti, a investor po několika letech bude moct koupenou komerční 
jednotku odprodat. Dle tabulky č. 23 je vidět předpokládaný trvající růst cen trhu, což znamená, 
že je to dobrá investiční příležitost pro člověka, který má volné prostředky.  

V teoretické části diplomové práce jsem popsal všechny zásadní aspekty studie 
proveditelnosti investičního projektu. Součásti, které byly možné způsoby financování investic, 
různé metody pro vyhodnocování ekonomické efektivnosti investice, zejména ukazatele 
rentability, cista současná hodnota, vnitřní výnosové procento, doba návratnosti aj. Praktická 
část se zabývá vyhodnocováním třech variant investičního záměru a následně rozhodnutím, 
které dvě ze tří variant vybrat. Situace v diplomové práci popisuje případ, kdy investor může 
platit nájemné za prostory, nebo může prostory koupit a po 5 letech provozu podniku obchodní 
prostory odprodat. Investor chce minimalizovat svoji účast v provozu podniků, proto bude 
najímat vedoucí zaměstnance, které se o to budou starat. Veškeré náklady už jsou součástí 
provozních výdajů v jednotlivých tabulkách CF.  

U všech variant, kde dochází ke koupi nemovitosti, doba návratnosti nastává až 
v okamžiku prodeje komerční jednotky. V případě nájmu doba návratností je 2-3 roky. Vnitřní 
výnosové procento u varianty kavárny vyšlo 16,954 %, u varianty jóga studia 19,048 %, u 
maloobchodu 13,145 %. Jak už jsem zmiňoval v předešlých kapitolách této práce, varianta 
s pořízením prostor pro maloobchod je ekonomicky nevýhodná. Dochází ke ztrátě během celé 
doby provozu podniku. Největší čistá současná hodnota a hodnota kumulovaného CF je u 
varianty provozu jóga studia s koupě nemovitosti a to ve výši 3 828 295 Kč resp. 8 606 304 Kč. 
Na základě všech porovnání, pro investora je lepší zvolit variantu s jógou studiem a variantu 
s kavárnou. Doporučení platí pro případy jak s koupě nemovitosti, tak i pronájmem 
nemovitosti. 

Tato diplomová práce je dobrou ukázkou toho, jak v době rychlého růstů cen na 
nemovitost dobrým způsobem zhodnotit své peněžní prostředky. Pro mě osobně ta studie byla 
velkým přínosem, je to dobrý podklad pro moje další investice v budoucnosti. 
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Přílohy 

Zdroj: [35] 

 

 

Příloha 1 – Kaskády Barrandov 
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Příloha 2 – Dotazník Barrandov MS Forms 



95  

 

Zdroj: vlastní úprava 
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Příloha 3 – Dotazník Barrandov MS Forms - výsledky 
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Zdroj: vlastní úprava 
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Příloha 4 – Stavební úpravy - Kavárna 

Zdroj: vlastní úprava 
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Zdroj: vlastní úprava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 5 – Ceník kavárna 
KÁVA Cena

Espresso 50 Kč
Espresso doppio 59 Kč
Espresso macchiato 52 Kč
Espresso lungo 50 Kč
Cappuccino 60 Kč
Flat white 70 Kč
Café latte 65 Kč
Káva bez kofeinu 45 Kč

DEZERTY Cena
Klasický sacher se šlehačkou 89 Kč
Tvarohový dort louvre s broskvemi a šlehačkou 79 Kč
Dort pavlova s malinovým krémem 99 Kč
Tiramisu 89 Kč
Velký čokoládový dort 99 Kč
Sněhový koláč s jablky a vlašskými ořechy 69 Kč
Teplý jablečný závin s vanilkovou omáčkou a šlehačkou 79 Kč
Jablečná bábovka 59 Kč
Borůvkový koláč s domácí vanilkovou zmrzlinou 69 Kč
Choux - francouzský větrníček s pistáciovým krémem 79 Kč
Eclair s vanilkovým krémem 69 Kč
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Zdroj: vlastní úprava  

Příloha 6 – Stavební úpravy - Fitness 
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Příloha 7 – Rozvrh jóga studia 

ROZVRH JÓGA STUDIA 
Pondělí 
Ranní jóga 09:20 - 10:20 
Polední jóga 12:20 - 13:20 
Jóga pro těhotné 14:20 - 15:20 
Jóga pro začátečníky 16:20 - 17:20 
Úterý 
Ranní jóga 09:20 - 10:20 
Polední jóga 12:20 - 13:20 
Jóga pro těhotné 14:20 - 15:20 
Jóga pro začátečníky 16:20 - 17:20 
Středa 
Ranní jóga 09:20 - 10:20 
Polední jóga 12:20 - 13:20 
Jóga pro těhotné 14:20 - 15:20 
Jóga pro začátečníky 16:20 - 17:20 
Čtvrtek 
Ranní jóga 09:20 - 10:20 
Polední jóga 12:20 - 13:20 
Jóga pro těhotné 14:20 - 15:20 
Jóga pro začátečníky 16:20 - 17:20 
Pátek 
Ranní jóga 09:20 - 10:20 
Polední jóga 12:20 - 13:20 
Jóga pro těhotné 14:20 - 15:20 
Jóga pro začátečníky 16:20 - 17:20 
Sobota 
Polední jóga 12:20 - 13:20 
Jóga pro začátečníky 14:20 - 15:20 
Neděle 
Polední jóga 12:20 - 13:20 
Jóga pro těhotné 14:20 - 15:20 

Zdroj: vlastní úprava 
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