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Anotace 

 

Cílem bakalářské práce je vytvořit investiční záměr rekonstrukce „Domu obchodu a služeb“ 

v Bolaticích a přestavět jej v kancelářskou budovu. Je zde zahrnuta změna vnitřního 

dispozičního řešení a navržení nových konstrukcí tak, aby vyhovovaly všem potřebným 

předpisům a plochy byly co nejlépe využity. Součástí je vytvoření položkového rozpočtu a 

ocenění dalších činností. Dále se práce zabývá stanovením nájemného a výpočtem návratnosti 

investice. V závěru je uvedena potřebná dokumentace k provozu budovy. Celkové náklady na 

rekonstrukci jsou vypočteny na 1 813 000 Kč a investice se navrátí za 2 roky. 
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Annotation 

 

The aim of my Bachelor’s thesis is to create an investment goal of a restoration of a building 

“Dům obchodu a služeb” in Bolatice and rebuild this building into an office building. The 

thesis includes also a change of inner dispositions and a plan of new constructions so that they 

suit all required regulations and the space is effectively utilized. Part of my work is also 

creation of an item budget and pricing of further work. The thesis focuses also on setting a 

rent and calculation of a return on the investment. Total costs on the restoration are calculated 

on 1,813,000 Czech crowns and the return on the investment is 2 years.  
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Seznam zkratek: 

 

CPP – cihla plná pálená 

ČNB – Česká národní banka 

DIČ – daňové identifikační číslo 

DPH – daň z přidané hodnoty 

IČO – identifikační číslo osoby 

LV – list vlastnictví 

NP – nadzemní podlaží 

ZNP – zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor 

č.p. – číslo popisné 

k.ú. – katastrální území 

m2 – metr čtverečný 

tl. - tloušťka 

p.č. – parcelní číslo 
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1 Úvod 
 

Po prostorech k pronájmu je dnes velká poptávka. Vázání kapitálu do výstavby nebytových 

prostor není pro firmy příliš efektivní. Zafixované peníze do komerčních nemovitostí by 

mohly především mladé rostoucí firmy zužitkovat výhodněji směrem k expanzi. Čím větší 

dlouhodobý profit dokáže firma vytvořit s co nejmenším množstvím vázaného kapitálu, tím 

lepší je její management. Výhody pronajatých prostor jsou zjevné. Jejich rozsah lze pružně 

přizpůsobit momentálním potřebám firmy a pronájem nefixuje prostředky, které lze využít 

efektivněji. V případě pronajatých prostor je pro firmy mnohem jednodušší migrace mezi 

lokalitami. Tento faktor je důležitý pro podnikatelský záměr. Snižuje jeho riziko. 

 

Téma mé bakalářské práce je ‚‚Příprava nebytových prostor k pronájmu‘‘. Většinou se 

jedná o prostory určené k podnikání, ale mohou to být také prostory garáží, archívů nebo 

skladové prostory.  

 

Má práce popisuje postup od první myšlenky využití objektu, přes rekonstrukci, až po 

jeho užívání. Zabývám se vypracováním investičního záměru, předběžnou kalkulací o 

výnosech, samotnou realizací rekonstrukce, vypracováním položkového rozpočtu a poukazuji 

na důležité dokumenty. V závěru počítám komerční hodnotu projektu a stanovuji návratnost 

vložených investic. Uvádím jak stanovit cenu za nájem a jak prostory co nejlépe využít. 

 

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozdělena na tři 

pohledy, a to ze stavebního hlediska, administrativně-právního hlediska a ekonomického 

hlediska. Následně jsou všechny tyto informace aplikovány v praktické části bakalářské práce. 

 

Téma jsem si vybral, protože se domnívám, že zde využiji nabyté znalosti z mnoha 

předmětů. Jako jediné zahrnovalo i část stavební při návrhu změny dispozičního uspořádání a 

ostatních konstrukcí. V dnešní době se již mnoho nových objektů nestaví, a proto si myslím, 

že vybrat si téma o pronájmu stávajících prostor bylo vhodné. 
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2 Investiční cyklus 
 

Investice lze klasifikovat dle různých hledisek. Hlavní hledisko je výše investičních nákladů, 

podle kterého již lze poznat rozsah a velikost stavby či jiné věci. Dalším je hledisko 

vzájemného podílu nákladů vlastní stavební práce a nákladů technologie. Můžeme rozdělit 

také podle zdroje financování, členění dle hospodářských sektorů nebo členění investic dle 

vlastnických vztahů na soukromé, státní, komunální a mnoho dalších rozdělení.  

 

Investiční cyklus je časově vyměřený proces, který představuje soubor činností a 

operací směřujících k realizaci a využití investice. Investiční cyklus můžeme rozdělit do 

několika hlavních fází. 

 

Obr.1 Hlavní fáze investičního cyklu 

 

 První fáze je koncepční fáze, ve které vznikají první představy o investici na základě 

zjištěné potřeby. Definují se první představy o stavbě. Je to období, kdy se na jedné straně 

zjišťují potřeby a na druhé prostředky k zajištění. U podnikatelsky zaměřených aktivit je 

výsledkem hlavně zisk. Tato fáze končí zpravidla investičním záměrem jako podklad 

k rozhodnutí investora a přípravě investice. 

 

Další fází je předprojektová fáze, kde se ověřuje reálnost investičního záměru 

z hlediska ekonomie, prostoru, objemu, financí, času a technické stránky. V této fázi může 

investor od záměru odstoupit v důsledku nereálnosti navrženého záměru. Výsledkem fáze je 

technicko-ekonomický materiál, na jehož půdoryse je možné vydat územní rozhodnutí. 
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Následuje projektová fáze, která je úsekem investičního procesu, kdy se zpracovává 

projektová dokumentace pro realizaci stavby. Fáze bývá ukončena předáním staveniště 

vybranému zhotoviteli. 

 

Realizační fáze je období, kdy stavbu realizujeme. V této fázi má investor největší 

investiční náklady. Na konci realizační fáze probíhá kolaudační řízení, po kterém je stavba 

připravena k užívání. 

 

Nejdelší fází investičního cyklu je exploatační fáze, která se většinou kryje s dobou 

životnosti stavby. Stavba plní svoje poslání v této fázi. 

 

Likvidační fáze je fáze poslední, kdy je investice likvidována, jak fyzicky tak 

ekonomicky. [4] 
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3 Stavebně technické požadavky 
 

Příprava nebytových prostor by měla být provedena dle platných českých zákonů, novel, 

vyhlášek, norem a dalších předpisů z hlediska stavebního, právního a ekonomického. 

3.1 Stavební zákon 
 

Základním dokumentem, podle kterého je třeba se řídit ze stavebního hlediska je stavební 

zákon 183/2006 sb. o územním plánování a stavebním řádu. Tento zákon vymezuje základní 

pojmy a udává cíle, úkoly a další potřebné informace ve věcech územního plánování, 

povolování staveb, jejich změn a upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění 

staveb. Například u rekonstrukce určuje, kdy je provedena změna dokončené stavby a o jakou 

změnu se jedná. [9] 

3.2 Administrativní budova a její prostory 
 

Hlavní zásady pro navrhování administrativních budov a prostorů nám udává norma ČSN 73 

5305 – administrativní budovy a prostory. Norma se vztahuje na budovy a prostory pro 

administrativu související s výrobou, obchodem a službami, dále pro veřejnou zprávu, 

peněžnictví a další budovy. Norma se také vztahuje na kancelářské prostory, které jsou 

součástí jiných pracovišť. [6] 

 

3.2.1 Rozdělení administrativních budov dle druhu provozu 

I. Kategorie – administrativní budovy s provozem univerzálním 

• Budova určená pro administrativně správní a technický provoz bez 

předem stanovené převahy jednoho z nich (0,5-1 návštěvník na jednoho 

pracovníka za den)  

 

II. Kategorie – Budovy s provozem administrativně správním 

• Převažuje administrativně správní charakter. Předpokládaný externí 

provoz je velký. (méně než 0,5 návštěvníka na pracovníka za den) 

 

III. Kategorie – Administrativní budovy s provozem technickým 
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• Převažují provozy technické se studijním, vědeckým, konstrukčním, 

kresličským a podobným charakterem. Předpokládaný externí provoz je 

malý. (méně než 0,5 návštěvníka na pracovníka za den) [6] 

 

3.2.2 Rozdělení kanceláří dle způsobu uspořádání a počtu pracovišť 

• Buňková kancelář - obsahuje 1-10 kancelářských pracovišť 

• Velkoprostorová kancelář – obsahuje 11 a více kancelářských pracovišť 

• Kombinovaná kancelář – obsahuje 11 a více kancelářských pracovišť je 

kombinací buňkové a velkoprostorové kanceláře 

• Flexibilní kancelář – nemá stálý počet pracovišť, vybavení je mobilní, 

uspořádání je časově i prostorově proměnlivé [6] 

 

3.2.3 Požadavky na kanceláře 

Při návrhu administrativních prostorů, zařízení a interiérového vybavení se požaduje použití 

jen takových materiálů, u kterých je prokázáno, že neovlivňují nepříznivě vnitřní prostředí. 

Minimální světlá výška kancelářských pracovišť je 2700 mm. Chodby a komunikační 

koridory v kancelářích musí široké minimálně 1600 mm. U vedlejších a spojovacích chodeb 

stačí šířka chodby 1200 mm, ale vždy musí být dodržen manévrovací prostor o rozměrech 

1 200 mm x 1 500 mm pro invalidní vozík. V každém podlaží s kancelářskými pracovišti 

musí být navrženo hygienické zařízení. Každá skupina WC musí být vybavena umývárnou 

s jedním umyvadlem na 1 až 4 WC. Z následující tabulky je možné zjistit počet hygienických 

zařízení za předpokladu 50 % žen a 50 % mužů. [6] 

 

Tab.1 Počty hygienických zařízení pro kancelářská pracoviště, [6] 

 

 

V každém podlaží s kancelářskými pracovišti má být čajová kuchyňka, která musí být 

přístupna ze všech kancelářských pracovišť. Vybavení musí umožnit ohřátí potravin a nápojů, 

jejich chlazení a umytí použitého nádobí a rukou. [6] 
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3.3 Pracovní prostředí 
 

Pracovní prostředí má podstatný vliv na efektivitu a výkon pracovníků, proto je nutné vnitřní 

prostory navrhovat dle příslušných právních předpisů. Požadované prostředí je zabezpečeno 

odpovídající tepelnou pohodou, větráním, osvětlením a ochranou proti hluku a vibracím. Musí 

být zajištěna ochrana zdraví, hygienické požadavky a limity stanovující právní předpisy. [6] 

 

• Vládní nařízení č.178/2001 Sb. – stanovení podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci 

• Vyhláška č.6/2003 Sb. – stanovení hygienických limitů chemických, fyzikálních a 

biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí 

• Vyhláška č.252/2004 Sb. – stanovení hygienických požadavků na pitnou a teplou vodu 

a četnost a rozsah kontroly pitné vody 

• ČSN EN 12464-1 – osvětlení pracovních prostorů 

• Zákon č.406/2000 Sb. – o hospodaření energií a související předpisy 

• Zákon č.258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví a související předpisy 

• Nařízení vlády 502/2000 Sb. – o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

• Feng-shui – čínské tradiční učení, které se zabývá vztahem člověka a jeho životního 

prostoru v čase 

 

3.3.1 Rozměrové řešení 

Minimální podlahová nezastavěná plocha (na 1 pracovníka) 

• 2 m2 při denním osvětlení 

• 5 m2 bez denního osvětlení 

 

Minimální světlá výška pracoviště (při ploše do 100m2) 

• 2,7 m při denním osvětlení 

• 3 m bez denního osvětlení 

Minimální vzdušný prostor (při práci vsedě) 

• 12 m3 při denním osvětlení 

• 20 m3 bez denního osvětlení 
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3.3.2 Vybavení pracoviště 

Zde patří nábytek v podobě stolů, židlí, poliček, skříní, výpočetní a telekomunikační technika, 

dále lampy, stojany, koše, obrázky, atd. Důležitá je role živých rostlin, květin, které se podílí 

na absorpci škodlivin, zvlhčení ovzduší, utlumení hluku, pozitivním estetickém hodnocení 

prostoru a psychické pohodě a rovnováze. Doporučují se kapradiny, fíkusy, břečťany a 

datlovníky. [5] 

 

3.3.3 Barevné řešení 

Barevné provedení utváří celkový dojem z pracovního prostředí. Z praktického hlediska 

rozlišujeme teplé barvy (červená, oranžová, žlutá), které povzbuzují vliv a jsou ideální do 

méně prosvětlených prostorů a studené barvy (modrá, zelená), které zklidňují a ochlazují 

pocit a opticky zvětšují prostor. Právě tyto barvy jsou vhodné pro administrativní pracoviště 

(obzvláště modré barvy). [5] 

 

3.3.4 Osvětlení 

Člověk získává 80% až 90% informací zrakem. Proto je potřeba mít odpovídající světelné 

podmínky. Osvětlení můžeme členit dle následujících typů: 

• Denní osvětlení (sluneční svit) – nejlevnější, příjemné pro zrak 

• Umělé osvětlení (žárovky, zářivky) – stálá intenzita a barva a svítí rovnoměrně 

• Kombinované osvětlení – spojení obou typů [5] 

 

Osvětlení musí mít správný směr, aby nevznikal stín v místě zrakového vjemu, musí být 

rovnoměrné a stálé a nesmí oslňovat (úhel mezi rovinou očí zaměstnance a zdrojem světla 

>30°). Barva umělého světla má mít co největší podobnost světlu přirozenému. Pro 

kancelářské práce je stanovena intenzita osvětlení přibližně 500 lx. [5] 

 

3.3.5 Hluk 

Jedná se o nepříjemný zvuk, který může být člověku škodlivý. U kancelářských prací by 

neměl limit přesáhnout mez 65 dB. [5] 

 

3.3.6 Mikroklimatické podmínky 

Zde patří čistota ovzduší, teplota a vlhkost vzduchu. Nejčastější složkou znečišťující ovzduší 

je prach. Proto je nutné místnosti odvětrávat a používat prostředky k zachycení nečistot. 
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Teplota na pracovišti by se měla pohybovat v rozmezích 20-23°C v zimním období a 23-26°C 

v letním období. Vlhkost vzduchu je ideální v rozmezí 40-60%. [5] 

 

3.4 Bezbariérové užívání 
 

V administrativních budovách pro zaměstnávání více jak 20 osob musí být zajištěny 

podmínky pro zaměstnávání osob s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky 

č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. Jedná se o vyhlášku, která stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části 

tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým, 

mentálním postižením a dalším osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 

Vyhláška řeší například přístupy do staveb, minimální manipulační prostory, světelné a 

zvukové signály a další požadavky pro osoby s omezenou schopností pohybu. [11] 
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4 Administrativně-právní činnost 
 

Zde se řeší otázky ohledně pronajímání nebytových prostor, zajištění provozu a údržby 

budovy, poskytování služeb nájemcům, provádění revizí a pasportizace nebytových prostor. 

 

4.1 Nájem nebytových prostor 
 

Na nájem nebytových prostorů se vztahuje především ustanovení zákona č.116/1990 Sb. o 

nájmu a podnájmu nebytových prostor. Pokud není otázka tímto zákonem upravena, použijí 

se obecná ustanovení zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník nebo další obecná ustanovení 

týkajících se smluv. Ve většině ustanovení se mohou smluvní strany odchýlit. Možnost 

odchylné dohody je stanoveno větou ‚‚pokud není dohodnuto jinak‘‘. Za nebytové prostory se 

podle zákona č.116/1990 Sb. považují místnosti nebo soubory místností, které podle 

rozhodnutí stavebního úřadu jsou určeny k jinému účelu než k bydlení a jimiž jsou zejména 

prostory určené k provozování výroby, obchodu, služeb, výzkumu, administrativní činnosti, 

umělecké, výchovné a vzdělávací činnosti, dále archivy, garáže, skladové prostory a části 

veřejně přístupných prostorů budov.[7] Nájem nebytového prostoru vzniká na základě 

smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem. Nájemní smlouva je právním úkonem, na jehož 

základě vzniká nájem. Zákon č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor byl 

zrušen ke dni 1.1.2014. [2] 

 

4.1.1 Povinné náležitosti smlouvy o nájmu nebytových prostor: 

• označení předmětu nájmu, 

• účel nájmu, 

• doba, na kterou se nájem sjednává, 

• výše nájemného a úhrady za plnění poskytování s užíváním nebytového prostoru nebo 

způsob jejich určení, 

• jde-li o nájem k účelu podnikání, údaj o předmětu podnikání. [2] 

 

4.2 Služby poskytované s užíváním nebytových prostor 
 

Podle § 5 odst. 1 ZNP je pronajímatel povinen odevzdat nebytový prostor nájemci ve stavu 

způsobilém ke smluvenému účelu nájmu, v tomto stavu jej svým nákladem udržovat, 
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zabezpečovat řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním nebytového prostoru 

spojeno. Dle § 2207 ObčZ provádí běžnou údržbu věci pronajímatel. Služby poskytované 

s užíváním nebytových prostor se poskytují na základě nájemního vztahu. V souvislosti 

poskytování služeb spojených s užíváním nebytových prostor je důležité, aby nájemní 

smlouvy obsahovaly náležitosti povinné podle § 2 zákona č.526/1990 Sb., o cenách, tj. název 

služby, jednotka množství, kvalitativní a dodací podmínky, včetně míry oceňování dodávky. 

[2] 

 

4.2.1 Rozsah služeb poskytovaných s užíváním nebytových prostor: 

• ústřední (dálkové) vytápění a dodávka teplé vody, 

• úklid společných prostor v budově, 

• užívání výtahu, 

• dodávka vody z vodovodů a vodáren, odvádění odpadních vod, 

• osvětlení společných prostor, 

• kontrola a čištění komínů, 

• odvoz popela a smetí, 

• další služby, na nichž se pronajímatel s nájemcem dohodne. [2] 

 

4.3 Smlouvy s dodavateli poskytovaných služeb 
 

V rámci zabezpečení správy nebytových prostor je třeba uzavírat celou řadu smluv 

s dodavateli, a to s dodavateli médií, s dodavateli stavebních a údržbářských prací, případně 

pohotovostní havarijní služby či servisních činností. Sestavení smlouvy je dobré přenechat 

odborníkovi, neboť podepsaná smlouva je závazná. Obsah smluv by měl být v následujícím 

rozsahu: 

• smluvní strany (obchodní jméno, IČO, bankovní spojení, sídlo, jméno a funkce 

jednající osoby), 

• předmět smlouvy, 

• uvést, zda je nezbytné, aby zhotovitel provedl dílo osobně či zda může využít třetí 

osoby, 

• uvedení rozsahu závazků smluvních stran, 

• termín, místo a způsob předání předmětu díla, 

• cena za provedení díla, 



22 
 

• platební podmínky,  

• podmínky záruky za zhotovené dílo, odpovědnost a smluvní pokuty, 

• přechod vlastnického práva k dílu a přechod nebezpečí škody, 

• další podmínky týkající se např. utajení informací nebo způsobu kontroly, 

• podmínky odstoupení od smlouvy. [2] 

 

Jedná z častých smluv, kterou vlastník nemovitosti uzavírá je smlouva o zajištění úklidu 

budovy. Předmětem smlouvy může být mytí, stírání, čištění prostorů a ploch, dále zametání 

venkovních prostorů a hlášení všech zjištěných závad. V zimním období zahrnuje odsekání 

námrazy či úklid sněhu. V tomto případě pak dodavatel přejímá zákonnou odpovědnost. Je 

nutné uvést ve smlouvě údaj, který určuje četnost těchto úkonů. [2] 

 

4.4 Revize 
 

Revize je celkové ověření stavu vybraného technického zařízení, zda je způsobilé z hlediska 

bezpečnosti práce a bezpečnosti jeho provozu. Každý vlastník je povinen dle platných 

právních předpisů zajišťovat celou řadu prohlídek. Všechny tyto povinnosti je dobré zadat 

dodavatelské firmě, protože je značný rozsah požadavků na určité technické zařízení 

(kanalizace, plynovod, vodovod, vytápění, výtahy, vzduchotechnika, elektrotechnická 

zařízení, komínová technika). O všech provedených prohlídkách musí být vedena 

dokumentace a musí být přístupna kontrolním orgánům. Revize se řídí plánem (řádem) 

prohlídek, údržby a zkoušek s cílem dohledu nad technickou bezpečností zařízení. 

Problematice revizí technických zařízení budov se věnují závazné právní předpisy a české 

technické normy: 

• zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a související předpisy, 

• zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a související 

předpisy, 

• vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, 

• vyhláška č. 91/1979 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, 

• vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, 
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• vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve 

znění nařízení vlády č.352/2000 Sb. 

• Vyhláška č.74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních.[2] 

 

4.5 Pasportizace nebytových prostor 
 

Pasportizace je nástroj, který sleduje zajištění maximální efektivnosti a hospodárnosti 

vynakládání prostředků na údržbu a opravu. Cílem je získat informace o stavebně technickém 

stavu objektu, informace o množství a stavu jednotlivých konstrukčních prvků či technických 

zařízení. Jejich vyhodnocení bude sloužit k vytvoření rozpočtu na další období a ke stanovení 

potřeby oprav podle cyklů životnosti.[2] 

 

Pasport nebytových prostor je členěn do několika základních částí. Obsahuje: 

• identifikační údaje, 

• základní údaje, 

• informativní údaje o nájemci, 

• údaje o jednotlivých konstrukčních prvcích, z nichž se příslušný nebytový prostor 

skládá nebo jimiž je vybaven. 

 

Záhlaví pasportu obsahuje údaje o umístění nebytového prostoru (region, obec, číslo 

popisné, číslo nebytového prostoru, rok výstavby). V základních údajích je uvedeno o jaký 

druh nebytového prostoru se jedná (např. sklepy, obchodní místnosti, kanceláře, dílny, 

pracovny). U jednotlivých místností se eviduje jejich počet, užitková plocha a vytápěná 

plocha. V posledním sloupci lze uvést započitatelnou podlahovou plochu, kterou je plocha 

vynásobená koeficienty dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.372/2001 Sb., kterou se 

stanoví pravidla na rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na 

poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. [2] 
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5 Ekonomická činnost 
 

Provozování fondu nemovitostí zahrnuje mnoho úkonů spojené s ekonomikou. Jde o shrnutí 

hospodaření podniku. Zkoumá finanční chování, jejich projevy a odpovídá na otázky co a 

kolik vyrábět, jak vyrábět a pro koho. 

 

5.1 Analýza trhu 
 

Analýza trhu je systematické shromažďování a vyhodnocování informací, které vedou 

k pochopení požadavků trhu. Hledá odpovědi na otázky týkající se nákupního chování 

zákazníků, kvality distribuce výrobků, účinnosti reklamy, vnitro a vně podnikové činnosti, 

cen a dalších prvků. 

 

5.1.1 Postup při analýze trhu 

1. Definice problému – zjistit potřeby a definovat cíle výzkumu 

2. Plán výzkumu – vytvořit prováděcí plán, zvolit správnou metodiku výzkumu, zvolit 

representativní vzorek respondentů a vytvořit podklady pro vlastní výzkum 

3. Sběr informací – fáze realizace dotazování, pozorování a zkoumání 

4. Zpracování, analýza a vyhodnocení údajů – kompletace, klasifikace, třídění, analýza a 

vyhodnocení výsledků výzkumu 

5. Závěry a doporučení a přijetí opatření – na základě se vytvoří postupy a strategie, 

které povedou k zlepšení situace 

 

5.2 Stanovení nájemného 
 

V současné době není výše nájemného za nebytové prostory omezena žádným právním 

předpisem. Důvodem je vyrovnání nabídky a poptávky v celé České republice. Nájemné se 

stanovuje pomocí porovnávací metody, kdy porovnáváme nemovitost s již známou cenou 

podobné nemovitosti. Na základě takto zjištěné ceny se následně provede výpis všech příjmů 

a výdajů pro zjištění čistého ročního nájemného. 

 



25 
 

5.2.1 Porovnávací metoda 

Porovnávací metoda je metodou oceňování nemovitosti na základě srovnání oceňované 

nemovitosti s porovnatelnými nemovitostmi. Na základě znalosti tržních cen a vlastností 

porovnávaných nemovitostí tak lze určit tržní hodnotu požadované nemovitosti. Mezi hlavní 

faktory, které cenu ovlivňují, patří: 

• lokalita, 

• technický stav objektu, 

• parkovací stání, 

• vybavení, 

• dopravní dostupnost, 

• charakter užitných ploch, 

• obyvatelstvo. 

 

Porovnávací metody ocenění můžeme dělit ze dvou pohledů: 

• metodou monokriteriální, kdy je porovnávaní prováděno jen na základě jednoho 

kritéria; 

• metodou multikriteriální, při níž je porovnání prováděno na základě více kritérií; 

nebo na: 

• metodu přímého porovnání, kdy se porovnávají přímo nemovitosti srovnávací 

s oceňovanou; 

• metodou nepřímého porovnání, což je metoda, při níž je oceňovaná nemovitost 

porovnávána se standardním objektem přesně definovaných vlastností a cenou; cena 

standardního objektu je odvozena na základě zpracované databáze nemovitostí. [1] 

 

 

5.2.2 Kalkulace provozu 

Výsledkem správného podnikání je zisk. Je to výtěžek z dané činnosti vzniklý přebytkem 

ekonomického prospěchu nad ekonomickými zdroji vyjádřený v penězích. Zisk je dán 

rozdílem výnosů a nákladů. [3] 

 

= ý − á 	==>		 ý = á +                                             (1.1) 
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Ke stanovení výnosů si musíme nejdříve stanovit výši všech nákladů a výnosů, které 

následně odečteme pro stanovení zisku. 

 

Do nákladů v souvislosti s provozováním nemovitostí patří zejména: 

• odpisy zjištěné postupem podle zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmu, 

• náklady na údržbu a opravy (nejlépe podle skutečnosti z uplynulých let), 

• ostatní náklady (pojištění, daň z nemovitosti dle zákona č.338/1992 Sb., o dani z 

nemovitostí), 

• režie (cestovní, poštovné, telekomunikační poplatky, apod.). [2] 
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6 Aplikační část 
 

Pro praktickou část jsem si vybral „Dům obchodu a služeb“ v Bolaticích. Jedná se o stavbu 

občanského využití č.p. 684 na pozemku p.č. 536/2, LV 1396 v katastrálním území Bolatice. 

Bolatice leží v Moravskoslezském kraji mezi Opavou a Hlučínem. Je to vesnice se 4400 

obyvateli. Rozvoji podnikání v obci napomáhá průmyslová zóna, ve které působí na 20 firem. 

[13] [15] 

 

 

Obr.2 Poloha obce Bolatice,[12] 

 

Budova se nachází v centru obce mezi obchodem s potravinami a zástavbou rodinných 

domů. Naproti přes cestu stojí podnik Lanex, který se zabývá výrobou lan a zámek, kde sídlí 

obecní úřad. K budově je přistavena část, kde momentálně sídlí pobočka České spořitelny. 

 

Obr.3 Umístění budovy v obci, [12] 
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Budova „Dům obchodu a služeb“ byla postavena v roce 1995. Jedná se o 

železobetonový skeletový systém o třech podlažích. Obvodové pláště a vnitřní příčky jsou 

vyzděny z CPP. Budova již byla několikrát rekonstruována a modernizována. V budově byly 

provedeny nové omítky, keramické obklady a zařizovací předměty v místnostech pro hygienu. 

V současné době se v objektu provozuje prodejna drogerie, sklady a místnost pro vytápění 

v 1.NP, ve 2.NP se nachází hygienické zařízení, zlatnictví, lékárna, kadeřnictví a prodejna 

výpočetní techniky. Ve 3.NP se nachází knihovna a lékařská ordinace. Do budovy je řešen 

bezbariérový přístup, jak už rampou k hlavnímu vstupu, tak i uvnitř budovy pomocí 

schodišťové plošiny pro invalidy. 

 

Obr.4 „Dům obchodu a služeb“ 

 

Záměrem je objekt zrekonstruovat v administrativní budovu s kancelářskými pracovišti. 

Změna bude spočívat především v úpravě dispozičního uspořádání příček, vytváření nových 

místností pro dokonalý chod kancelářských pracovišť, využívání zbytečně předimenzovaných 

komunikačních prostor a vytvoření parkovacích ploch před objektem. Následně bude 

zpracováno ocenění budovy, stanovení nájemného, pasportizace budovy, stanovení 

provozních nákladů a příprava smluv s dodavateli služeb a s nájemníky. 
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7 Rekonstrukce 
 

Aby byla budova co nejlépe využita, vyhovovala všem potřebným normám a vyhláškám a její 

prostory byly co nejefektivněji využity, musí projít rekonstrukcí. V 2. NP musí být dle normy 

ČSN 73 5305 provedena hygienická místnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

v každém podlaží s kancelářemi je navržena čajová kuchyňka pro zaměstnance, která je 

přístupná ze všech kancelářských pracovišť. V hygienické místnosti pro ženy musí být 

přidána jedna záchodová kabina. Počet WC je navržen pro 50 žen a 50 mužů. V hygienické 

místnosti bude umístěn sprchový kout pro osobní hygienu žen. Chodby v administrativní 

budově jsou zúženy na minimální šířku 1600mm dle příslušné normy, aby byla jejich plocha 

využita pro kanceláře. U rekonstrukce se převážně řeší bourání stávajících příček z CPP, 

demontáž dveří včetně zárubní a následně zdění nové obvodové zdi a příček YTONG zděné 

na tenkovrstvou zdicí maltu YTONG, dále dodávka a montáž nových zařizovacích předmětů, 

dveří včetně zárubní a linky a vybavení v čajových kuchyňkách. Před objektem budou 

provedeny úpravy parkoviště pro lepší využití a přidání parkovacích míst. 

 

7.1 Stavební úpravy 
 

V této části jsou popsány stavební změny, které je třeba provést před uvedením budovy do 

provozu. Dokumentace původního a nového stavu objektu je přiložena v příloze. Černě jsou 

značeny konstrukce stávající, žlutě konstrukce bourané a červeně nové konstrukce. Výkaz 

výměr všech potřebných stavebních prací je přiložen v příloze. 

 

7.1.1 1.NP 

• Zdění nových příček YTONG P2-500 tl. 100mm, 

• dodávka a montáž dveří včetně zárubní, 

• demontáž dveří včetně zárubní. 

 

7.1.2 2.NP 

• Zdění obvodové zdi z YTONG P4-500 tl. 250mm, 

• dodávka a montáž nových vstupních dveří, 

• demontáž stávajících posuvných dveří, 

• bourání schodů u vstupu a následná úprava terénu, 
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• vytvoření nových schodů ke vstupu do objektu, 

• Bourání stávající zdi tl. 300mm z CPP, 

• demontáž zárubní včetně dveří, 

• zdění nových příček YTONG P2-500 tl. 100mm, 

• dodávka a montáž dveří včetně zárubní, 

• dodávka a montáž bezbariérového WC a umývadla, 

• demontáž stávajících pisoárů a následná montáž. 

• dodávka a montáž záchodové mísy,  

• dodávka a montáž sprchového koutu. 

 

7.1.3 3.NP 

• Bourání příček z CPP, 

• demontáž dveří včetně zárubní, 

• dodávka a montáž dveří včetně zárubní, 

• dodávka a montáž SDK příčky, 

• dodávka a montáž čajové kuchyňky. 

 

7.1.4 Parkoviště 

Parkoviště bude vytvořeno vedle budovy, příjezd z ulice Hlučínské. Pro zvýšení počtu míst je 

třeba odstranit stávající zeleň a nahradit ji zámkovou dlažbou. Část stávající dlažby je třeba 

upravit pro nájezd ze silnice na parkovací plochu. Bude obsahovat pět parkovacích stání šířky 

2500mm a jedno místo pro vozíčkáře široké 3650mm. Na parkovací ploše bude vyhrazena 

část naproti vratům pro zásobování skladu. Výkaz výměr potřebných prací a nový návrh 

parkoviště je obsažen v příloze. 
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Obr. 5 Současný stav parkoviště před objektem 

7.2 Rozpočet rekonstrukce 
 

Pro stavební úpravy je zhotoven položkový rozpočet, který je součástí přílohy (vytvořen 

programem BUILDpower S). Je rozdělen na 2 části (SO01 – Kancelářský objekt, SO02 – 

Parkoviště). Rozpočet se skládá převážně z agregovaných položek. Cena nové 

elektromontáže, vnitřního vodovodu a odpadního potrubí je stanovena procentuálně z celkové 

reprodukční ceny objektu dle cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2013. Pro 

elektromontáže je stanoveno 4,9% z celkové reprodukční ceny, pro vnitřní vodovod 0,9% a 

vnitřní kanalizaci 0,9%. Nový vodovod a vnitřní kanalizace je provedena jen v polovině 

objektu. Celková reprodukční cena objektu je 17 644 704 Kč. [14] 

 

Výpočet celkových nákladů: 

• Elektromontáže  17 644 704 x 4,9% = 864 591 Kč 

• Vnitřní vodovod 17 644 704 x 0,9% x 0,5 = 79 401 Kč 

• Vnitřní kanalizace 17 644 704 x 0,9% x 0,5 = 79 401 Kč 

• Cena za stavební úpravy objektu činí 729 617 Kč 

• Cena za úpravy parkoviště činí 59 757 Kč 
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Celkové náklady na rekonstrukci činí 1 812 767 Kč. Konečná cena se může lišit na 

základě provedených víceprací nebo méněprací. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Rozpočet bude 

sloužit i jako nedílná součást smlouvy o dílo. 
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8 Ocenění nemovitosti 
 

Ocenění je důležité ke stanovení obvyklého nájemného za 1 m2 kancelářských prostor a taky 

pro ocenění celého objektu. K ocenění obvyklého nájemného je použita metoda porovnávací a 

k zjištění komerční hodnoty projektu metoda výnosová. 

 

8.1 Odhad obvyklého nájemného 
 

Nemovitost: Kancelářské prostory v Bolaticích 

Adresa nemovitosti: Hlučínská 6, Bolatice 747 23 

Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Bolatice, k.ú. Bolatice, LV: 1396 

Vlastník stavby: Obec Bolatice, Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice 

 

8.1.1 Charakteristika obce 

Nemovitost je situována v obci Bolatice. Má 4 400 obyvatel. V obci je možnost napojení na 

kompletní inženýrské sítě území a je zde úplná občanská vybavenost (obecní úřad, banka, 

pošta, restaurace, obchody, zdravotnické zařízení). Vzdálenost do okresního města Opava je 

15 km a do krajského města Ostrava činí 20 km. Dopravní spojení je zajištěno autobusovou i 

vlakovou dopravou. 

 

8.1.2 Poloha nemovitosti 

Nemovitost se nachází v centrální části obce mezi bankou a obchodem s potravinami. Přístup 

k budově je z veřejné komunikace, která je ve vlastnictví obce Bolatice. 

 

8.1.3 Popis stavby 

Jedná se o skeletovou budovu z železobetonu o 3.NP, obvodové pláště i příčky jsou vyzděny 

z CPP. Budova má celkem 2 vchody a 7 kancelářských jednotek. V 1. NP se nacházejí sklady. 

V celé budově je zajištěn bezbariérový přístup. Budova je vytápěna ústředním vytápěním. 

Místnosti pro hygienu se nacházejí ve 2.NP. 

 

8.1.4 Popis kancelářské jednotky 

Kanceláře jsou bez nábytku a ostatního vybavení. Nášlapnou vrstvu podlahy tvoří koberec. 

Světla výška kancelářských prostor je 3,2m. 
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8.1.5 Porovnávané objekty 

1) Kancelářské prostory v Hlučíně na Mírovém 

náměstí v centru města. Prostory se nacházejí ve 

2.NP nad pobočkou České spořitelny. Jedná se o 

soubor tří podkrovních kanceláří a sociální zařízení. 

Užitná plocha 124 m2. Požadovaná cena je 120 

Kč/m2/měsíc. 

 

2) Kancelářský prostor v Hlučíně na pěší zóně. Jedná 

se o zrekonstruovanou místnost s místnosti se 

sociálním zařízením. Možnost využití půdy jako 

skladu. Celá budova i místnost je po celkové 

rekonstrukci. Užitná plocha 97m2. Požadovaná 

cena je 98 Kč/m2/měsíc. 

 

 

3) Kancelářský prostor v průmyslové zóně v 

Bolaticích o výměře 110m2 ve 2.NP. Ke 

kancelářím je k dispozici jednací místnost, 

sociální zařízení a kuchyňka. Možnost pronájmu 

skladovacích prostor. Požadovaná cena je 220 

Kč/m2/měsíc. 

 

 

4) Kancelářský prostor v Hlučíně o výměře 26m2. 

Jedná se o 2 průchozí místnosti a místnosti se 

sociálním zařízením. Místnosti se nacházejí v 1.NP. 

Objekt je situován v centru města. Požadovaná cena 

je 250 Kč/m2/měsíc. 
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5) Kanceláře v Hlučíně o celkové výměře 40 m2 se nacházejí 

ve 2.NP v domě s výtahem. Dům je kompletně 

zrekonstruován. Parkování ve dvoře za poplatek. 

Kanceláře jsou klimatizovány s podlahovým vytápěním. 

Požadovaná cena je 200 Kč/m2/měsíc. 

 

Všechny kancelářské prostory jsou nabízeny na realitním serveru sreality.cz. 

 

8.1.6 Výpočet porovnávací hodnoty 

Do porovnávání byly zahrnuty kriteria lokalita, vybavení, parkovací stání, technický stav, 

charakter užitných ploch a úvaha znalce. Cena porovnávaného objektu byla stanovena na 166 

Kč/m2. Tabulka s jednotlivými koeficienty a výpočty je přiložena v příloze. 
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9 Komerční hodnota projektu 
 

Hodnota projektu se počítá součtem předpokládaných budoucích čistých příjmů z jejího 

pronájmu a výdajů. Výpočet bude proveden výnosovou metodou. 

 

9.1 Reprodukční cena 
 

Cena objektu je spočítána dle cenových ukazatelů ve stavebnictví z roku 2013. Cena za 1m3    

obestavěného prostoru pro budovu občanské výstavby pro řízení, správu a administrativu se 

svislou nosnou konstrukcí montovanou z tyčových betonových dílců je 6 076 Kč. [14] 

 

Tab.2 Výpočet obestavěného prostoru 

1.NP Obestavěný prostor:  (18,5x15,7)x3,25= 943,96 m3 

2.NP Obestavěný prostor: (18,5x15,7)x3,25= 943,96 m3 

3.NP Obestavěný prostor: (18,5x15,7)x3,5= 1016,58 m3 

Obestavěný prostor celkem:   2904 m3 

 

Reprodukční cena objektu: 6 076 x 2 904 = 17 644 704 Kč 

 

9.2 Pronajímatelná plocha 
 

V objektu se nachází k pronájmu 7 kancelářských pracovišť, 2 sklady a zasedací místnost. 

Cena za 1m2 kancelářské plochy a plochy zasedací místnosti je stanovena dle porovnání na 

1990 Kč/rok. Cena pronajímatelných skladů je jen poloviční, a to 995 Kč/m2/rok. 

 

9.2.1 Výpis pronajímatelných ploch 

1) Kancelář v 1.NP - 129,9 m2 

2) Kancelář ve 2.NP - 36,3 m2 

3) Kancelář ve 2.NP - 30,4 m2 

4) Kancelář ve 2.NP - 34,1 m2 

5) Kancelář ve 2.NP - 68,2 m2 

6) Kancelář ve 2.NP - 124,8 m2 

7) Kancelář ve 3.NP - 53,6 m2 



37 
 

8) Zasedací místnost v 3.NP - 56,7 m2 

9) Sklad v 1.NP - 15,4 m2 

10) Sklad v 1.NP - 47,9 m2 

 

Celkem je v objektu 534 m2 kancelářské plochy včetně zasedací místnosti a 63,3 m2 

skladovacích. 

 

9.3 Výdaje 
 

Pro výpočet komerční hodnoty projektu je nutné znát všechny vynaložené výdaje. Mezi 

výdaje patří daň z nemovitosti, pojištění budovy, oprava a údržba, správa nemovitosti, ale 

můžeme zařadit také položku výpadku z nájemného. 

 

9.3.1 Výpadek z nájemného 

Jedná se o riziko, že se nepodaří pronajmout celou nemovitost. Obvykle se pohybuje okolo 

5%.  

 

9.3.2 Daň z nemovitosti 

Daň z nemovitostí se počítá dle zákona č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Základem daně 

pro výpočet je výměra půdorysu nadzemní části 290,45m2. Základní sazbu daně činí 10 Kč/m2 

zastavěné plochy pro stavby sloužící k podnikatelské činnosti. Základní sazba daně se zvyšuje 

o 0,75 Kč za každé nadzemní podlaží, kromě prvního. Následně se sazba daně vynásobí 

koeficientem 1,4 určeným pro obce nad 1 000 do 6 000 obyvatel. Obec Bolatice nemá určený 

místní koeficient. [8] 

 

10 + 0,75 + 0,75 = 11,5 Kč/m2 x 1,4 = 16,1 Kč/m2 x 290,45 = 4 676 Kč 

 

Celková daň z nemovitosti za budovu činí 4 676 Kč. 

 

9.3.3 Pojištění nemovitosti 

Stanovuje se roční pojistné nemovitosti. Obvykle se pohybuje okolo 0,15% z ceny budovy. 
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9.3.4 Oprava a údržba 

Počítají se roční náklady na opravu a údržbu nemovitosti. Nejlépe je hodnotu stanovit dle 

nákladů stanovených v minulých letech. Bylo stanoveno 2 % z ceny budovy. 

 

9.3.5 Správa nemovitosti 

Jedná se o celkové roční náklady spojené se správou nemovitosti. Obvykle se stanovuje 2% 

z celkového nájemného. 

9.4 Výpočet komerční hodnoty projektu 
 

Tab.3 Výpočet komerční hodnoty projektu 

Zadání 

 Zastavěná plocha ZP m2 290,45 

 Podlahová plocha kanceláří k pronájmu PP m2 534 

 Podlahová plocha skladů k pronájmu SP m2 63,3 

 Obestavěný prostor OP m3 2904 

 Reprodukční cena budovy RC Kč 17 644 704 

 Stáří S roků 20 

 Doba dalšího trvání T roků 80 

 Předpokládaná životnost Z roků 100 

 Opotřebení A % 20 

 Časová cena celkem  C Kč 14 115 763 

Příjmy (za rok) 

 Dosažitelné roční nájemné za kancelářskou 

plochu 

Nj Kč/ m2/r 1990 

 Dosažitelné roční nájemné za skladovou 

plochu 

Ns Kč/ m2/r 995 

 Dosažitelné hrubé nájemné za všechny plochy Nj x PP + 

Ns x SP 

Kč/r 1 125 644 

 Výpadek z nájemného 5   % 56 282 

 Hrubé nájemné ročně celkem Nh Kč/r 1 069 362 

Výdaje (za rok) 

 Daň z nemovitosti  Kč/r 4 676 
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 Pojištění 0,0015 * 

RC 

Kč/r 26 467 

 Oprava a údržba  0,020 * RC Kč/r 352 894 

 Správa nemovitosti 2% z nájemného  2% z 

nájemného 

Kč/r 21 387 

 Výdaje celkem V Kč/rok 405 424 

 Čisté roční nájemné N=Nh-V Kč/rok 663 938 

 Úroková míra pro výpočet výnosové hodnoty u %/rok 8% 

 Úroková míra setinná i = u /100  0,08 

 Úročitel q = 1+ i  1,08 

 Vztah pro výpočet – věčná renta   Cv = N / i 

 Komerční hodnota projektu C ve Kč 8 299 225 

 Komerční hodnota projektu (po 

zaokrouhlení) 

Cv Kč 8 300 000 

 

Celková výše komerční hodnoty projektu činí 8 300 000 Kč. 

 

9.5 Návratnost investice 
 

Slouží k zjištění návratnosti vložených prostředků do koupě nemovitosti. Hodnoty příjmů a 

výdajů jsou již uvedeny v zadání komerční hodnoty projektu. Navíc se počítá s úvěrem 

900 000 Kč při úroku 4,6% po dobu splácení 10 let. Druhá část investice bude placena 

z vlastních zdrojů. Dle ČNB je průměrná roční inflace 1,4% a tržní úroková míra 4,6%. 

Tabulka ke stanovení návratnosti a graf příjmů a výdajů je přiložen v příloze.  
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Graf 1 Návratnost investice 

 

Z grafu je zřejmé, že náklady vynaložené na rekonstrukci budovy se vrátí již ve 2. roce 

podnikání.  
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10 Provozní dokumentace 
 

Zahrnuje smlouvy a dokumenty spojené s údržbou a revizí částí budovy. 

 

10.1 Smlouvy 
 

Mezi smlouvy patří zejména nájemní smlouvy a smlouvy s dodavateli poskytovaných služeb. 

 

10.1.1 Nájemní smlouva 

V příloze je přiložen vzor nájemní smlouvy dle zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

Nedílnou součástí této smlouvy je předávací protokol. 

 

10.1.2 Smlouvy s dodavateli poskytovaných služeb 

V příloze jsou přiloženy vzory smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod podnikatelů, 

o sdružených službách dodávky plynu a sdružených službách dodávky elektřiny. 

 

10.2 Návody k údržbě 
 

Všechny návody k údržbě nových konstrukcí budou součástí dodávky zhotovitelské firmy a 

budou uvedeny ve smlouvě o dílo. 

 

10.3 Revizní plán 
 

Plán revizí bude vyhotoven pomocí softwaru, který současně zajišťuje i správu provozu 

budovy. Software umožňuje efektivní řízení procesů revizí mezi revizním technikem, 

zprostředkovatelem revize a firmou. 
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11 Závěr 
 

Předmětem bakalářské práce bylo vytvoření obecných zásad přípravy nebytových prostor 

k pronájmu a následně tyto poznatky aplikovat na vybrané budově, aby byla co nejefektivněji 

využita a bylo dosaženo optimálního zisku. Práce je vypracována z pozice vlastníka objektu. 

 

 Teoretická část je rozdělena na tři hlavní části. V stavebně technické části jsou shrnuty 

všechny požadavky na pracovní prostředí kanceláří dle platných českých předpisů. 

Administrativně právní činnost se zabývá uzavíráním smluv s nájemníky a dodavateli služeb. 

Navíc obsahuje potřebné informace k provozní dokumentaci, jako jsou revize a pasportizace. 

Třetí část zahrnuje ekonomickou činnost. Je to hlavní pilíř práce a odpovídá na otázky co a 

kolik vyrábět, jak vyrábět a pro koho. 

 

 Aplikační část začíná rekonstrukcí a změnou vnitřního uspořádání místností a 

vytvoření parkovacích ploch před budovou. Náklady na rekonstrukci budovy dle položkového 

rozpočtu činí 1 812 767 Kč. Porovnávací metodou bylo stanoveno nájemné 166 Kč/m2/měsíc. 

Následně byla vypočtena komerční hodnota projektu a na závěr stanovena návratnost 

investice 2 roky. 
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