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ABSTRAKT 

Cílem bakalářské práce je především poukázat na možnosti financování 

veřejných zakázek na stavební práce se zaměřením na veřejný sektor. Teoretická část 

objasňuje hlavní pojmy týkající se dané problematiky podle novely „ZVZ“ 

s vysvětlením základních forem financování veřejné správy. Nalezením a bližším 

analyzováním vhodných finančních zdrojů pro určitou veřejnou stavební zakázku se 

zaobírá část praktická. 

ABSTRACT 

The aim of Bachelor´s thesis is to point out the possibilities of financing 

public procurements on construction works, focusing on the public sector. The 

theoretical part explains the main concepts related to the issue based on the 

Novel "LPP" with explaining basic forms of Public Administration. The practical part 

deals with identifying an closer analysing of appropriate financing funds for a certain 

public construction procurement. 
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dotace, bankovní úvěr, rekonstrukce pavilonu B, způsobilé náklady.  
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1 ÚVOD 

Nalezení a zajištění vhodné varianty financování veřejné stavební zakázky je 

jedním ze stěžejních bodů pro úspěšnou realizaci investorského záměru. Vstupem České 

republiky do Evropské unie roku 2004 se investorům otevřely nové příležitosti k získání 

peněžních prostředků pro své projekty.  

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vycházející z legislativy Evropské unie, 

má za úkol zabránit negativním dopadům na veřejný sektor, omezit korupční jednání a 

zvyšovat efektivnost veřejných výdajů. V letošním roce byla vyhlášena a uveřejněna na 

ve Sbírce zákonů ČR rozsáhlá novela „ZVZ“, která nabyla účinnosti 1. 4. 2012. Důvod 

novelizace zákona spočívá v nepřehlednosti při zadávání veřejné zakázky, jejím 

zmanipulování a následnými ztráty finančních prostředků z veřejných rozpočtů.  

Ve své práci se věnuji možnostem financování veřejných zakázek na stavební 

práce s ohledem na nejvýhodnější nabídku z ekonomického hlediska, společně s 

dodržením předpokládané ceny zakázky. Soustředila jsem pozornost na investora v 

oblasti komunální sféry a analyzovala jsem jeho možné finanční zdroje. Základní 

peněžní zdroje veřejného zadavatele jsou veřejné finance tvořené z rozpočtu státu, kraje, 

měst a obcí. Na spolufinancování se podílí složky veřejného i soukromého sektoru, 

ovšem jako nejvlivnějším finančním prostředkem se v dnešní době jeví dotace 

poskytované z Evropských strukturálních fondů. Obzvlášť z Evropského fondu 

regionálního rozvoje, který nejvíce přispívá na snížení ekonomických a sociálních 

rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. Česká republika má v současném 

programovém období 2007 – 2013 vyjednaných 26 operačních programů, z kterých lze 

financovat veřejné projekty.  

Cílem bakalářské práce je zaměření se na současné finanční možnosti již zrealizované 

veřejné stavební zakázky v rámci města Jihomoravského kraje. Na začátku se zabývám 

charakteristikou a popisem financování zvoleného projektu. V zápětí jsem vyhledala a 

podrobně rozebrala možné finanční zdroje této veřejné zakázky. Jelikož se jedná o 

veřejnou zakázku JMK, rozhodla jsem provést v závěru své práce dotazníkové šetření 

pro obce tohoto kraje, za účelem analýzy financování stavebních projektů. 
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2 ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE 

2.1 Veřejná zakázka 

Veřejná zakázka je definována v příslušném právním předpise, tj. zákonem o 

veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen „ZVZ“), jako zakázka 

realizovaná na základě písemné smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, 

s předmětem plnění na poskytnutí dodávek, služeb nebo provedení stavebních prací. [8] 

Z ekonomického pohledu je veřejná zakázka uskutečněna z přidělených omezených 

zdrojů, vybrána na základě veřejné soutěže. [1] 

Rozdíl veřejné zakázky od soukromé je z hlediska financování a charakteru investora 

(zadavatele). Investorem soukromé zakázky je soukromá osoba (právnická či fyzická), 

která zakázku realizuje v rámci své podnikatelské činnosti. Oproti tomu investorem 

veřejné zakázky je stát, státní instituce, její organizace a jiné právnické osoby vymezené 

„ZVZ“, jejichž zakázka je převážně financovaná z veřejných zdrojů (rozpočtů). 

2.2 Rámcová smlouva 

Pokud hovoříme o opakované veřejné zakázce, rozumí se tím rámcová 

smlouva. Jde o smlouvu písemnou, která uzavírá dohodu mezi zadavatelem a 

dodavatelem na dobu určitou, po kterou platí podmínky sjednané v této smlouvě na 

pořízení opakujících se dodávek, služeb či stavebních prací s podobným předmětem 

plnění. Dle platných právních předpisů České republiky platí pro ustanovení „ZVZ“ na 

zadávání veřejných zakázek obdobně i na zpracování rámcových smluv. Zákon praví, že 

zadavatel je povinen oznámit v zadávacím řízení, zda chce uzavřít rámcovou smlouvu 

s jedním či více uchazeči. Pokud se zadavatel rozhodně uzavřít rámcovou smlouvu 

s více dodavateli, je počet minimálně limitován na 3 uchazeče. [8] 

2.3 Veřejná zakázka podle předmětu 

Předmětem veřejné zakázky se rozumí úplatné poskytování dodávek, služeb a 

stavebních prácí na základě písemné smlouvy. Podle předmětu plnění odpovídají tři 

základní typy veřejných zakázek. Rozlišujeme veřejnou zakázku na dodávky, veřejnou 
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zakázku na služby a veřejnou zakázku na stavební práce. Druhy veřejných zakázek jsou 

dále rozlišovány podle předpokládané hodnoty (tabulka 2.4 – 1), která se stanoví na 

základě předpokládané celkové výše peněžitého závazku zadavatele za dobu účinnosti 

smlouvy. [8] 

2.3.1 Veřejná zakázka na dodávky 

Veřejná zakázka na dodávky je ze zákona označována jako veřejná zakázka s 

předmětem pořízení věci („zboží“) formou koupě nebo koupě zboží na splátky, nájmu 

zboží nebo nájmu zboží s právem následným odkoupením (leasing). Poskytovaná služba 

související s koupí zboží, jako je např. montáž, dopravení na místo, sjednání či uvedení 

odkoupené věci do provozu, je taktéž označována jako veřejná zakázka na dodávky. 

Tyto služby jsou úzce spjaty s plněním zakázky na dodávky a jejich cenová hodnota je 

nižší než hodnota zboží. [8] 

2.3.2 Veřejná zakázka na stavební práce 

Veřejná zakázka na stavební práce je definovaná jako veřejná zakázka, jejímž 

předmětem plnění jsou tři základní formy prací. 

 Práce stavební, u kterých využíváme i činnosti poskytující jinou osobou pro 

zadavatele. Ke stavebním pracím a jejich činnostem řadíme např. demolice, 

montáže, výstavba dopravních komunikací či vodní děl, specializované práce 

nebo práce dokončovací. 

 Projektové nebo inženýrské činnosti týkající se provedení stavebních prací. 

 Další formou je zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních nebo 

montážních prací, případně s tím související projektové či inženýrské činnosti 

k dopracování stavby jako celku s užitnou hodnotou. Po zhotovení stavba musí 

plnit samostatnou ekonomickou a technickou funkci. [8] 

Stejně jako u veřejné zakázky na dodávky platí i zde, že se za veřejnou zakázku na 

stavební práce považují dodávky a činnosti nezbytné k provedení předmětu plnění ve 

smlouvě na stavební práce s nižší cenovou hodnotou. 
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2.3.3 Veřejná zakázka na služby 

Veřejná zakázka na služby je rozlišena na čistou a kombinovanou formu 

veřejných služeb. Čistou formou se rozumí poskytování takových služeb, které 

nespadají do veřejné zakázky na dodávky ani do veřejné zakázky na stavební práce. Do 

kombinované formy veřejných služeb zahrnujeme i výše zmíněné činnosti, tj. 

poskytující dodávky nebo stavební práce. [1] 

Služby vykazující vyšší předpokládanou hodnotu než jsou předpokládané hodnoty na 

dodávky nebo na stavební práce splňují náležitosti veřejné zakázky na služby. K těmto 

zakázkám řadíme např. dopravní služby, reklamní služby, účetnictví, poradenství, 

služby finanční jako je pojišťovnictví, bankovnictví, atd. 

2.4 Veřejná zakázka podle výše předpokládané hodnoty 

O předpokládané výši peněžních závazků rozhoduje zadavatel (investor), který 

tuto cenu uvádí bez daně z přidané hodnoty. Tuto částku předkládá před zahájením 

zadávacího řízení jako informativní. Podle vynaložených finančních zdrojů dělíme 

veřejnou zakázku na zakázky malého rozsahu, podlimitní zakázky, nadlimitní zakázky a 

nově přidané tzv. významné zakázky. Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky stanoví 

zadavatel v souladu s pravidly stanovenými v zákoně o veřejných zakázkách.  

Podle novely ZVZ, platné od 1. 4. 2012, jsou změněny výše hodnot veřejných zakázek 

malého rozsahu o polovinu jejich původních hodnot. Tyto nové hodnoty budou platit do 

31. 12. 2013 a od roku 2014 budou sjednoceny všechny druhy veřejných zakázek na 

stejnou výši, a to na částku 1 000 000 Kč bez DPH, viz tabulka 2.4 – 1. 

Od 1. 1. 2012 byly nastaveny nové finanční limity pro veřejné zakázky a koncesní 

řízení. Zadavatelé veřejných zakázek musí postupovat podle Nařízení Evropské komise 

č. 1251/2011 ze dne 30. listopadu 2011, kterým se mění směrnice Evropského 

parlamentu a Rady o stanovení nadlimitních financí, platných od roku 2010. Dosavadní 

a nové minimální finanční výše pro nadlimitní veřejné zakázky je podrobněji popsáno 

v tabulce 2.4.3 – 1. [10] 
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Tabulka 2.4-1: Limity veřejných zakázek podle předmětu od 1. 4. 2012 (uvedeno v Kč) 

Druh veřejné zakázky 
VZ malého 

rozsahu  
Podlimitní VZ  Nadlimitní VZ  

VZ na dodávky a služby: 

 - ČR a státní příspěvkové 

organizace 

- Územní samosprávní 

celky a jejich organizace 

- Sektorový zadavatel 

do 1 000 000 

1 000 000 - 3 256 000 

od horní 

hranice 

podlimitní VZ 

1 000 000 - 5 010 000 

1 000 000 - 10 021 000 

VZ na stavební práce do 3 000 000  3 000 000 - 125 265 000 

Bez rozlišení druhu VZ 

od roku 2014 
do 1 000 000 1 000 000 - beze změny 

2.4.1 Veřejná zakázka malého rozsahu 

Zadavatel není povinen zadávat tuto veřejnou zakázku podle „ZVZ“, ale musí 

dodržet zásady postupu pro zadavatele (zásada transparentnosti, rovné zacházení, 

zákazu diskriminace a bez omezení účasti zahraničním dodavatelům). Zadavatel, který 

zadává veřejnou zakázku malého rozsahu, není povinen podle zákona o veřejných 

zakázkách tento druh zakázek zveřejňovat ve výběrovém řízení díky její nízké 

předpokládané hodnotě.  Předpokládaná výše zakázky malého rozsahu pro služby a 

dodávky by neměla přesáhnout 1 mil. Kč (bez DPH), u veřejných zakázek na stavební 

práce tato hodnota je limitována hranicí 3 mil. Kč (bez DPH). [8] 

2.4.2 Podlimitní veřejná zakázka 

Pro podlimitní veřejnou zakázku platí rozsah předpokládané hodnoty pro 

služby a dodávky od 1 mil. Kč (bez DPH) po hranici nadlimitních zakázek na služby a 

dodávky. U veřejných zakázek na stavební práce se v současné době rozsah pohybuje 

od 3 mil. Kč (bez DPH) po hranici nadlimitních stavebních zakázek. Jedná se o nejvíce 

vyskytovanou veřejnou zakázku z pohledu předpokládané hodnoty v ČR. [8] 

2.4.3 Nadlimitní veřejná zakázka  

Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka s předpokládanou 

hodnotou bez DPH dosahující nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím 

právním předpisem pro jednotlivé zadavatele a jejich druhu veřejné zakázky. Finanční 

limit stanovuje Komise Evropské Unie a nadále Nařízení vlády, které tento limit 
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uzákonil. V tabulce 2.4.3 – 1. můžete nahlédnout do vývoje finančních limitů od roku 

2009 do současné podoby. [8] 

Od roku 2014 se k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky musí vyjádřit 

osoba se zvláštní způsobilostí. Pokud se bude jednat o podmínky pro veřejnou zakázku 

na stavební práce, musí tato osoba být odborně způsobilá. [8] 

2.4.4 Významná veřejná zakázka 

Předpokládaná hodnota významné veřejné zakázky se nerozlišuje podle 

předmětu zakázky, nýbrž podle veřejného zadavatele (státní nebo krajský), jak tomu je 

naznačeno v tabulce 2.4.4-1. Významná je z hlediska své předpokládané výše, kdy 

podmínkou pro zahájení je schválení odůvodnění od vlády, případně příslušného 

zastupitelstva. [8] 

Tabulka 2.4.4-1: Významná veřejná zakázka 

*Jinou právnickou osobu se rozumí osoba ve vztahu s ČR vymezeným tímto zákonem. 

 

 

 

 

 

 

 

Typ veřejného zadavatele nebo jim zřízenou 

příspěvkovou organizací 

Nejníže předpokládaná 

hodnota veřejné zakázky 

Česká republika, státní příspěvková organizace nebo 

jiná právnická osoba * 
300 000 000 Kč 

Územní samosprávní celek, příspěvková organizace a 

jiná právnická osoba * 
50 000 000 Kč 
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2.5 Zadavatel veřejné zakázky 

Hlavními subjekty veřejné zakázky jsou: zadavatel a dodavatel. Zadavatel 

jedná ve veřejném zájmu s využitím veřejných zdrojů k uspokojení veřejných potřeb. 

Vyhlašuje veřejnou soutěž a uzavírá smlouvu s dodavateli. Musí přitom dodržovat 

příslušné předpisy o postupu zadávání této zakázky uvedené v zákoně o veřejných 

zakázkách. Tento právní předpis rozlišuje tři základní zadavatele, a to: veřejného, 

dotovaného a sektorového. Při zadávání veřejné zakázky více zadavateli (sdružení 

zadavatelů), kde alespoň jeden z členů sdružení je zahraniční osobou členské země EU, 

je na dohodě mezi těmito členy, které rozhodné právo státu použijí.  

2.5.1 Veřejný zadavatel 

Za veřejného zadavatele se považuje stát (tedy Česká republika), samosprávné 

územní celky (obce, města, kraje) a jimi zřízené příspěvkové organizace, které 

hospodaří s veřejnými financemi. Právnická osoba se smí považovat za veřejného 

zadavatele, pokud je převážně financována státem nebo jiným veřejným zadavatelem a 

uspokojuje potřeby veřejného zájmu, s výjimkou potřeb průmyslové nebo obchodní 

povahy. [8] 

2.5.2 Dotovaný zadavatel 

Dotovaným zadavatelem se může stát jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, 

která splňuje základní podmínky uvedené v „ZVZ“: 

 na zakázce se podílí z více jak 50% finance z veřejných zdrojů nebo 

 pokud tyto poskytnuté peněžní prostředky přesahují 200 000 000 Kč, 

 za veřejné prostředky jsou pokládány i finanční prostředky poskytnuté 

prostřednictvím jiné osoby.  

2.5.3 Sektorový zadavatel 

Sektorový zadavatel je osoba vykonávající některou z relevantních činností 

podle „ZVZ“ a současně tuto relevantní činnost vykonává na základě zvláštního či 

výhradního práva nebo nad ní veřejný zadavatel uplatňuje (přímo či nepřímo) 

dominantní vliv. Veřejný zadavatel s dominantním vlivem disponuje většinou 
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hlasovacích práv nebo jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, 

správním, dozorčím nebo kontrolním orgánu. [11] 

Relevantní činností se rozumí odvětví plynárenství, teplárenství, energetiky, vodárenství 

a činnosti související s poskytováním či provozováním dopravních sítí poskytujících 

službu veřejnosti, poštovní služby, činnosti geografického průzkumu a poskytování a 

provozování letišť. [1] 

2.5.4 Centrální zadavatel 

Zvláštním typem zadavatele veřejné zakázky je centrální zadavatel, který spadá 

pod zadavatele veřejné. Jeho úkolem je zadávat dodávky či služby, jež jsou předmětem 

veřejné zakázky a prodávat je jiným zadavatelům za cenu pořizovací nebo provádí na 

účet jiných zadavatelů objednávku na dodávky, služby či stavební práce. 

Pokud centrální zadavatel zastupuje sektorového zadavatele, řídí se podle zákona pro 

sektorového zadavatele. [8] 

Centralizovanému zadávání předchází uzavření písemné smlouvy mezi zadavatelem a 

centrálním zadavatelem, v níž upraví svá práva a povinnosti v souvislosti 

s tímto způsobem zadávání.  

Centralizované zadávání tedy: 

 snižuje finanční náklady na obstarávání zboží, služeb a stavebních prací, 

 umožňuje snižovat personální a časové náklady, 

 prosazuje správnou kvalitu plnění předmětu veřejné zakázky. [11] 

2.6 Investor 

Je osoba fyzická nebo právnická, která vyhledává efektivní způsob, jak 

zhodnotit své finanční prostředky a zvažuje míru jejich rizika a likvidity. Pokud se 

bavíme o investorovi jako o zadavatelovi, jde o osobu, která zakázku financuje a 

zabezpečuje její přípravu a realizaci. Na kapitálovém trhu se chová jako odběratel nebo 

objednatel vůči dodavatelům. Po dokončení „stavební“ zakázky se investor stává 

majitelem nebo uživatelem stavby. 
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2.7 Dodavatel 

Dalším klíčovým subjektem je dodavatel, tedy fyzická nebo právnická osoba 

poskytující služby, dodávky zboží nebo provádí stavební práce. K tomu, aby se uchazeč 

stal dodavatelem realizující veřejnou zakázku pro zadavatele, musí podat nabídku a 

úspěšně projít výběrovým řízením, kde se prokazuje jeho kvalifikace k plnění předmětu 

a cílů veřejné zakázky. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku, obsahující i více 

variant. Vztah mezi zadavatelem a potenciálním dodavatelem či dodavateli je smluvně 

sepsán. Dodavatelem může být i osoba zahraniční, pokud byl sepsán mezinárodní 

smluvní vztah s Českou republikou nebo Evropskou unií. [8] 

Dodavatelé, kteří splní základní klasifikační předpoklady, si mohou podat žádost o 

zapsání do tzv. seznamů kvalifikovaných dodavatelů. Tyto předpoklady jsou vymezené 

v zákoně o veřejných zakázkách. Seznam kvalifikovaných dodavatelů je součástí 

informačního systému veřejné správy zřízeným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

Tito dodavatelé již nemusejí předkládat certifikáty ISO a EMAS na žádost zadavatele. 

2.8 Subdodavatel 

Subdodavatel je fyzická či právnická osoba, která pro určitou část veřejné 

zakázky poskytuje služby, dodává zboží nebo realizuje stavební práce pro dodavatele. 

Podle „ZVZ“, nesmí dodavatel podat nabídku a být současně subdodavatelem jiného 

dodavatele, který prokazuje určitý kvalifikační předpoklad prostřednictvím tohoto 

subdodavatele. Subdodavatel stejně jako dodavatel musí prokázat svojí majetkovou 

strukturu – seznam akcionářů. [8] 

2.9 Druhy zadávacího řízení 

Veřejný zadavatel používá pro zadávání veřejné zakázky vybraný druh 

zadávacího řízení. Výběr zadávacího řízení je ovlivněn předmětem plnění veřejné 

zakázky, očekávanou hodnotou veřejné zakázky, rámcovými podmínkami, vlastními 

zkušenostmi a zkušenostmi jiných zadavatelů při obdobné veřejné zakázce. Zákon 

rozlišuje tyto druhy zadávacího řízení: otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení 

s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, soutěžní dialog a zjednodušené podlimitní 
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řízení. Zákon stanovuje pro všechny druhy zadávacího řízení podmínky jednotlivých 

postupů při zadávání. [8] 

2.9.1 Otevřené řízení 

V otevřeném řízení zadavatel oznamuje neomezenému počtu uchazečů svůj 

úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení. Zároveň vyzývá zájemce k 

podání nabídek a k prokázání kvalifikačních předpokladů na splnění předmětu a cílů 

veřejné zakázky. Jedná se o nejtransparentnější způsob zadání zakázky nadlimitní nebo 

podlimitní hodnoty. [1] 

2.9.2 Užší řízení 

Stejně jako v otevřeném řízení, tak i v užším řízení, zadavatel oznamuje 

neomezenému počtu uchazečů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím 

řízení. Je tu však rozdíl, pokud jde o podání nabídek. Uchazeč musí nejprve ve 

stanovené lhůtě podat písemnou žádost o účast v tomto řízení a prokázat kvalifikační 

předpoklady. Zadavatel k podání nabídek vyzve ty uchazeče, kteří tyto předpokládané 

kvalifikace splnili.  

Sektorový zadavatel a veřejný zadavatel (zadávající „VZ“ v oblasti obrany a 

bezpečnosti) mají v „ZVZ“ stanovený minimální počet zájemců, které musí oslovit 

k podání nabídky. Pokud bylo podáno méně nabídek, než stanoví tento zákon, může 

zadavatel vyzvat všechny zájemce, kteří podali žádost o účast a splnili kvalifikační 

předpoklady. [8] 

2.9.3 Jednací řízení s uveřejněním 

Použít jednací řízení s uveřejněním může veřejný zadavatel pouze tehdy, 

pokud v předchozím otevřeném řízení, užším řízení, zjednodušeném podlimitním řízení 

nebo soutěžním dialogu nebyly podány úplné nebo přijatelné nabídky. Podstata 

zadávacích podmínek je nezměněná a zahájení nového řízení je bezodkladně po zrušení 

předchozího zadávacího řízení. [8] 

Jednací řízení s uveřejněním je zjednodušená forma užšího řízení, kde první kolo 

probíhá podobně (neomezený počet zájemců s žádostí o účast s prokázáním 
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kvalifikačních předpokladů, po přezkoumání kvalifikací jsou vyzváni k podání 

nabídek). U tohoto druhu řízení je zadavatel povinen vyzvat nejméně 3 zájemce k 

podání nabídek. Po otevření obálek s nabídkami, po jejich posouzení a hodnocení, je 

zadavatel povinen písemně oznámit předběžný výsledek hodnocení těchto nabídek všem 

uchazečům, kteří byli vyzváni k jejich podání. Současně s výsledky hodnocení jsou 

uchazeči zváni k prvnímu jednání o nabídkách, tady se liší jednací řízení s uveřejněním 

od užšího řízení. Zadavatel může jednání vést osobně anebo pověřit členy hodnotící 

komise či jinou osobu. Jednání může probíhat se všemi uchazeči současně nebo 

odděleně. [1] 

2.9.4 Jednací řízení bez uveřejnění 

Jednací řízení bez uveřejnění smí zadavatel použít pouze v případě 

definovaným zákonem. 

 V předchozím otevřeném řízení, užším řízení, zjednodušeném podlimitním 

řízení či jednacím řízení s uveřejněním nebo soutěžním dialogu nebyly podány 

žádné nabídky. 

 Byly podány pouze nevhodné nabídky. 

 V užším řízení či jednacím řízením s uveřejněním nebyla potvrzena žádná 

účast.  

 Z důvodu ochrany výhradních práv. 

 Pokud z časových důvodů nelze zvolit jiné zadávací řízení. 

Nezbytným krokem je dodržet zadávací podmínky a zajistit zahájení jednacího řízení 

bez uveřejnění bezodkladně po zrušení předchozího zadávacího řízení. Zadavatel 

oznamuje zájemci nebo omezenému počtu zájemců svůj úmysl zadat veřejnou zakázku 

v tomto zadávacím řízení. [8] 

2.9.5 Soutěžní dialog 

Soutěžní dialog se využívá v případech se zvláště složitým předmětem plnění, 

kde zadavatel není objektivně schopen přesně vymezit: technické podmínky, právní 

nebo finanční požadavky. [§24, 8] 
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Zadavatel vyzývá neomezený počet zájemců k podání žádosti o účast a k prokázání 

splnění kvalifikace. Po užším výběru jsou uchazeči, kteří splnili výše uvedené 

předpoklady, vybídnutí k nalezení vhodného řešení pro naplnění potřeb a požadavků 

zadavatele. Veřejný zadavatel vede dialog do té doby, než je schopen rozhodnout o 

vhodnosti řešení pro danou veřejnou zakázku a vyzve tyto uchazeče k podání svých 

nabídek. 

2.9.6 Zjednodušené podlimitní řízení 

Zjednodušené podlimitní řízení může veřejný zadavatel použít vždy pro 

podlimitní veřejné zakázky na služby a na dodávky. Pro využití tohoto druhu 

zadávacího řízení je předpokládaná hodnota podlimitní veřejné zakázky na stavební 

práce limitována hranicí do výše 10 mil. Kč bez DPH. Veřejný zadavatel písemně 

vyzývá nejméně 5 zájemců k podání nabídky a k prokázání kvalifikace s uveřejněním 

v informačním systému. Opakovaně vyzvat stejný okruh zájemců může zadavatel pouze 

tehdy, pokud jde o zvláštní okolnosti (vymezené v „ZVZ“) nebo jeli to odůvodněno v 

předmětu plnění veřejné zakázky. Ostatní podmínky a specifikace tohoto postupu řízení 

jsou určeny příslušným právním předpisem. [8] 

2.10 Postup zadavatele před zadáváním VZ 

Určujícím subjektem pro zahájení zadávání veřejné zakázky je zadavatel 

(odstavec 2.5), který vystupuje jako zprostředkující činitel mezi veřejností (poptávkou) 

a veřejným sektorem.  

2.10.1 Krok č. 1 – Odvození předmětu VZ 

Výchozím krokem zadavatele pro zadávání veřejné zakázky je odvodit předmět 

této zakázky, a tak uspokojit poptávku veřejnosti po veřejných statcích. Předmět veřejné 

zakázky můžeme vymezit několika po sobě jdoucími body. 

A. Vymezení způsobu řešení konkrétního problému metodou, například: 

brainstorming, brainwriting, metoda Delfy nebo metoda silového pole. 
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B. Vybrané varianty řešení problému dáme do souladu s reálnými možnostmi za 

pomocí analýzy rámcových podmínek jako limitních faktorů pro navrhované 

způsoby řešení. Výsledky analýzy podléhají kritériím na dostupnost realizace.  

C. Významnou roli má stanovení technických podmínek, které musí splňovat 

každá nabídka uchazeče o veřejnou zakázku. Je součástí zadávací 

dokumentace. Jedná se o evropské či národní normy, požadavky na výkon, 

požadavky na funkci, apod. 

Podle určení předmětu veřejné zakázky se stanový cíle, kterých má být touto veřejnou 

zakázkou dosaženo. [1]  

2.10.2 Krok č. 2 – Volba hodnotících kritérií 

Zákon o veřejných zakázkách má dvě základní hodnotící kritéria, a to 

ekonomickou výhodnost nabídky nebo nejnižší nabídkovou cenu. Volba závisí na 

vymezení předmětu veřejné zakázky a na stanovení cílů. 

 Pokud lze pomocí jednoho kritéria hodnotit a vybrat nabídku, zvolíme 

kritérium nejnižší nabídkové ceny. Kritérium neklade vysoké nároky na 

hodnocení a na výběr nabídky. Spočívá především na hospodárnosti, tj. na 

nejnižší nabídkové ceně k dosažení očekávaných cílů. 

 Není-li dostačujícím kritériem nejnižší nabídková cena, volíme kritérium dílčí 

= Kritérium ekonomické výhodnosti nabídky. Jedná se o více posuzovaných 

kritérií včetně nabídkové ceny. Dílčí kritéria můžeme rozdělit na měřitelná 

(kvalitativní) a neměřitelná (kvantitativní) kritéria popsaná v tabulce 2.10.2–1. 

Tabulka 2.10.2 -1: Druhy kritérií stanovených zadavatelem 

Typy kritérií 
Druhy dílčích kritérií 

(kvalifikace) 
Příklady 

KVANTITATIVNÍ 

Přímo měřitelná. 

Nákladová (nejlepší = minimální) Nejnižší nabídková cena 

Užitková (nejlepší = maximální) Technické řešení 

Časová (dle charakteru) Záruční lhůta  

KVALITATIVNÍ 

Nepřímo měřitelná. 

Estetika Vzhled 

Kvalita Uspokojení 
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Je-li hodnotícím kritériem Ekonomická výhodnost nabídky, musí zadavatel stanovit 

jednotlivým dílčím kritériím váhu hodnocení. Zadavatel je povinen uvést kritéria včetně 

jejich váhy v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení nebo v zadávací 

dokumentaci. [1]  

2.10.3 Krok č. 3 – Určení zadávacího řízení 

Na vhodnou volbu druhu zadávacího řízení má vliv nejen předmět veřejné 

zakázky, ale také rámcové podmínky a předpoklady (viz obrázek 2.10.3-1). Hlavním 

ovlivnitelným předpokladem pro určení zadávacího řízení je výše předpokládané 

hodnoty zakázky a přesné vymezení předmětu pro dosažení vytčených cílů. 

2.11 Postup zadávacího řízení 

Zadávací řízení je proces pro zadání veřejné soutěže na veřejnou zakázku. Jde 

o postupný sled zákonem vymezených povinností zadavatelů a zájemců s cílem uzavřít 

společně smlouvu na zhotovení veřejné zakázky. Podle zákona o veřejných zakázkách 

je zadavatel povinen při postupu zadávání dodržovat zásady transparentnosti, rovného 

zacházení, zákazu diskriminace a bez omezení účasti zahraničních dodavatelů, kteří 

mají sjednaný mezinárodní smluvní vztah s ČR nebo EU. [8] 

2.11.1 Zahájení zadávacího řízení 

Zadávací řízení zadavatel zahajuje odesláním oznámení nebo písemné výzvy k 

jednání či podání nabídek. Oznámení je uveřejněno v informačním systému zadavatele 

(veřejného či sektorového) s informací o veřejné zakázce, která je vedena v tomto druhu 

zadávacího řízení: v otevřeném řízení, užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním nebo 

soutěžním dialogu. Výzvu zasílá zadavatel uchazečům písemně, současně je v ní vybízí 

k předložení účasti, kvalifikace nebo nabídky. Zadavatel rozesílá výzvu jen v jednacím 

řízení bez uveřejnění a ve zjednodušeném podlimitním řízení. Povinností zadavatele při 

výzvě či oznámení je vymezit uchazečům lhůtu na doručení žádostí a na podání nabídek 

v daném zadávacím řízení. Zadavatel určuje lhůty v souladu s „ZVZ“. Zadavatel může 

požadovat po účastnících peněžní jistotu do výše 2% z celkové předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky, k zajištění plnění povinností. [8] 
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2.11.2 Zadávací dokumentace 

Zadavatel zpracovává zadávací dokumentaci pro uchazeče s přesně 

definovaným předmětem plnění vypsané veřejné zakázky. Zadávací dokumentace je 

právně vymezen jako soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek 

zadavatele pro zpracování nabídek. Zadavatel odpovídá za správnost a úplnost zadávací 

dokumentace. Zájemcům je zadávací dokumentace poskytnuta jako příloha u výzvy, 

formou elektronickou či listinnou po předem zaslané písemné žádosti uchazeče. 

Obsahem zadávací dokumentace jsou:  

 obchodní a platební podmínky (případně objektivní podmínky),  

 technické podmínky nebo zvláštní technické podmínky, 

 požadavky na ochranu utajovaných informací, 

 požadavky na varianty nabídek (pokud jsou zadavatelem připuštěny), 

 způsob zpracování nabídkové ceny, 

 podmínky na zpracování nabídky, 

 způsob hodnocení nabídek dle kritérií, 

 požadavek na podání nabídky v elektronické podobě (závisí na zadavateli), 

 jiné požadavky určené zadavatelem. 

U veřejných zakázek na stavební práce musí zadávací dokumentace kromě výše 

uvedených požadavků obsahovat: 

 příslušnou projektovou dokumentaci zpracovanou do podrobností (rozsah 

stanovuje příslušný prováděcí právní předpis), 

 soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické 

podobě. 

Zadávací dokumentace nesmí obsahovat odkazy a názvy firem, výrobků, zboží, atd. pro 

zachování hospodářské soutěže nebo kvůli případnému konkurenčnímu zvýhodnění. [8] 

2.11.3 Kvalifikace 

Pojmem kvalifikace jsou označovány předpoklady a charakteristiky 

dodavatele, které musí zájemce o veřejnou zakázku splnit, aby se mohl zúčastnit 
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výběrového řízení. Zákon o veřejných zakázkách udává rozsah kvalifikačních 

předpokladů. 

 Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který není zaznamenán 

v Rejstříku trestných činů, v posledních 3 letech se nevyskytl jako účastník v 

nesoutěžním jednání formou podplácení, není v likvidaci, nemá daňové, 

sociální nebo pojistné nedoplatky, v posledních 3 letech neproběhlo u něj 

insolventní řízení o úpadku, není veden v rejstříku osob se zákazem plnění 

veřejných zakázek. Prokázání pomocí předložení dokladu z evidence Rejstříku 

trestů, potvrzení příslušného finančního úřadu, orgánu či instituce a čestného 

prohlášení. 

 Profesní kvalifikační předpoklady prokazuje dodavatel předložením výpisu 

z Obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, dokladem o oprávnění 

k podnikání – licencí, včetně dokladu osvědčující odbornou způsobilost pro 

plnění předmětu zakázky. 

 Technické kvalifikační předpoklady může dodavatel prokázat seznamem 

dodávek či služeb za poslední 3 roky, seznamem stavebních prací za 

posledních 5 let, seznamem techniků, osvědčením na výrobky, práce či služby, 

čestným prohlášením, poskytnutím vzorků nebo předložením certifikátu 

systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem. Veřejný 

zadavatel je opět povinen uvést způsob prokazování, rozsah požadovaných 

informací a minimální vymezení úrovně těchto kvalifikací. 

 Předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti 

plnit veřejnou zakázku. [8] 

Nesplněním některého kvalifikačního předpokladu může vést k vyloučení dodavatele 

z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel je povinen vyloučení z účasti oznámit písemně 

s odůvodněním svého rozhodnutí, neboť jde o základní předpoklad k posouzení nabídky 

nebo výzvy zájemce k podání nabídky. Kvalifikační předpoklady dodavatele nemohou 

být předmětem hodnotících kritérií. Doba k prokázání kvalifikací je vymezena zákonem 

o veřejných zakázkách. [8] 
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2.11.4 Nabídky 

Nabídku podává účastník výběrového řízení po prokázání kvalifikačních 

předpokladů, dokladujících řádné plnění veřejné zakázky. Uchazeč podává nabídku 

písemně v uzavřené obálce nebo elektronicky. Tyto nabídky musí být odeslány v době 

lhůty vymezené zadavatelem pro její podání. Předpokladem pro vyloučení zájemce 

z výběrového řízení může být pozdní podání nabídky, podání více nabídek v jednom 

řízení nebo nesprávné podání nabídky. Zadavatel číselně eviduje podané nabídky podle 

času a data jejich doručení. 

Obsahem nabídky je předběžný návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou, 

identifikační údaje, varianty nabídek pokud je zadavatel v zadávacích podmínkách 

připustil, další dokumenty požadované zadavatelem například kvalifikační doklady. Pro 

zadavatele, který není plátcem DPH, je rozhodná cena uvedená včetně DPH. [8] 

2.11.5 Proces otevírání obálek 

Proces otevírání obálek probíhá po uplynutí lhůty pro jejich podání, nejpozději 

však do 30 dnů po uplynutí této lhůty. Osoby pověřené otevíráním obálek s nabídkami 

jsou ustanovené zadavatelem jako nejméně tříčlenná komise. Komise i zadavatel jsou 

povinni zachovávat mlčenlivost a nesmí otevírat obálky dříve, než je jim určeno. Při 

obdržení pouze jedné nabídky ve lhůtě pro jejich podání, se obálka neotevírá a zadávací 

řízení se ruší. Komise má za úkol zkontrolovat úplnost nabídek, a to v pořadí jak byly 

přijaty do databáze evidence nabídek. Pokud byly podány nabídky i elektronickou 

formou, jsou tyto nabídky zkontrolovány komisí přednostně před listovními. Tento 

proces je zaznamenán v protokolu z otevírání obálek podepsaném všemi členy komise. 

[8] 

2.11.6 Posouzení a hodnocení nabídek 

Zkoumány jsou dále jen ty nabídky, které řádně prošly procesem otevírání 

obálek. Posuzovat nabídky může stejná komise, která otevírala obálky, nebo nově 

ustanovená hodnotící komise. Hodnotící komise má být minimálně pětičlenná, a pokud 

je to odůvodněno předmětem zakázky, musí mít nejméně jedna třetina členů příslušnou 

odbornou způsobilost k této zakázce. 
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Od roku 2014 bude platit u významných veřejných zakázek, že hodnotící komise bude 

mít nejméně 9 členů, z toho nejméně dvě třetiny musí mít příslušnou odbornou 

způsobilost a dva členy navrhne ze seznamu hodnotitelů přímo ministerstvo včetně 

jejich náhradníků. Hodnotící komisi následně ustanoví vláda, a to na návrh ministra 

nebo jiné osoby jednající za veřejného zadavatele. [8] 

Členové hodnotící komise nesmí být v jakémkoliv vztahu (osobním ani pracovním) 

k veřejné zakázce či k uchazečům, kde o své nepoddajnosti učiní každý člen písemně 

prohlášení zadavateli ještě před počátkem jednání. Ministerstvo zavedlo nový seznam 

hodnotitelů, kteří jsou odborně způsobilí hodnotit nabídky. Hodnotitel musí pro zapsání 

do seznamu splnit požadavek minimální 5leté praxe a je zde zapsán na dobu 3 let (s 

opakovaným zapsáním). [8] 

Hodnocení nabídek uchazečů je podle zákonných a zadavatelem stanovených kritérií 

uvedených v zadávací dokumentaci. Pořadí nabídek stanoví hodnotící komise podle 

jednotlivých hodnotících kritérií a jejich vah. Způsob posouzení a hodnocení nabídek je 

sepsán hodnotící komisí do zprávy včetně seznamu nabídek posuzovaných nebo 

vyřazených s jejich odůvodněním. Zpráva o posouzení nabídek se nepořizuje v případě 

veřejných zakázek s rámcovou smlouvou. Hodnocení nabídek neproběhne, pokud by 

byla hodnocena pouze jedna nabídka. [8] 

2.11.7 Ukončení zadávacího řízení 

Po vyhodnocení nabídek, zadavatel rozesílá oznámení o výběru nejvýhodnější 

nabídky do 5 pracovních dnů všem uchazečům, jejichž nabídka nebyla vyloučena ze 

zadávacího řízení. Pokud nebyly podány námitky proti rozhodnutí v zákonem stanovené 

lhůtě, uzavírá zadavatel do 15 dnů po jejím uplynutí smlouvu s dodavatelem, na základě 

navrhované smlouvy obsažené v nabídce vybraného uchazeče. Výsledky zadávacího 

řízení jsou uveřejněny veřejným zadavatelem do 15 dnů po uzavření smlouvy, u 

sektorového zadavatele činí tato lhůta 30 dnů, a to v případě, že se proti výsledku 

výběrového řízení nikdo neodvolal. Výsledky všech zadávacích řízení jsou předány 

provozovateli Věstníku veřejných zakázek, případně Úřadu pro publikace Evropské 

unie, ke statistickým účelům. [8] 
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3 FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Veřejnou zakázku lze financovat mnoha způsoby a kombinacemi finančních 

zdrojů. Zdroje investičních projektů lze rozdělit do dvou skupin: externí (cizí) a interní 

(vlastní). Cizí zdroje rozlišujeme podle návratnosti na návratné a nenávratně poskytnuté. 

Jako speciální skupinu pro financování projektů komunálního systému zahrnujeme 

prostředky partnerů rozvoje obcí a měst.  Druhy zdrojů jsou uvedeny v tabulce 3-1. 

Tabulka 3-1: Druhy finančních zdrojů 

Zdroj Bližší rozdělení Druhy zdrojů 

EXTERNÍ 

Nenávratně 

poskytnuté 

Státní dotace 

 Mezinárodní dotace (EU) 

Návratné 

Bankovní úvěry 

Půjčky a finanční výpomoc od jiných 

subjektů 

Příjmy z emise obligací a cenných papírů 

INTERNÍ - 

Veřejné finance z rozpočtů (běžné, 

kapitálové) 

Dlouhodobé finanční rezervy 

Odpisy 

SPECIÁLNÍ - Finanční prostředky partnerů 

3.1 Veřejné finance a veřejný sektor 

Veřejné finance jsou jedním z fiskálních nástrojů veřejné politiky pro udržení 

finančního systému národního hospodářství. Jedná se o nenávratně a nedobrovolně 

poskytované finanční prostředky patřící soukromému sektoru, za účelem vytvoření 

veřejných zdrojů pro financování veřejných potřeb prostřednictvím veřejného sektoru. 

Veřejnými zdroji nazýváme: dotace státní, krajské, obecní nebo jiných státních fondů či 

regionální rady regionu soudržnosti, dále jsou to prostředky nebo granty (upravené 

podle zákonu č. 130/2002 Sb., o podpoře a výzkumu), granty Evropské unie nebo 

dotace, příspěvky a podpory poskytnuté z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů 

se sídlem v zahraničí. 

Veřejný sektor je řízen a spravován veřejnou správou, financován veřejnými 

financemi a podléhající veřejné kontrole. Mezi subjekty veřejného sektoru patří státní a 



32 

 

samosprávní sektor, vystupující jako vlastník veřejného majetku. Hlavním úkolem 

veřejného sektoru je zajišťování a poskytování veřejných statků (zboží, produktů, 

služeb) z omezených finančních prostředků veřejného rozpočtu. [3] 

3.2 Dotace 

Dotace představují jednu z nejvyužívanějších finančních zdrojů. Může se 

jednat o státní dotace (z rozpočtu státu nebo samosprávných územních celků) a dále o 

mezinárodní dotace (například z EU). V podstatě se jedná o přesun peněžních 

prostředků z rozpočtů veřejných financí, z vyšší vládní organizace do nižší. Tento 

proces je znázorněn na obr. 3.2 – 1.  

Dotace nemusí poskytovat pouze peněžní prostředky, ale může se vyskytnout i ve formě 

daňové úlevy, poskytnuté služby nebo produktu zdarma. Druhy dotací se dělí podle 

různých hledisek.  

 Podle nárokovosti, kde dotace dělíme z pohledu nároku na získání finanční 

prostředků. Nároková dotace slouží k financování veřejných statků, jejichž 

nárok je podložen legislativou. U tzv. nenárokových dotací musí každá obec 

(kraj) zažádat o příspěvek zvlášť, kde jejich získání závisí na řadě okolností a 

podmínkách. 

 Podle předmětu dělíme dotace na kapitálové (investiční), poskytované vždy s 

vyhrazeným záměrem (tzv. účelové) a na běžné dotace (neinvestiční), které se 

vyskytují ve formě splacení provozních nákladů, jež jsou vypočítány dle 

stanovených ukazatelů. 

 Podle účelu využití dotace, např. je-li dotace poskytnuta na předem stanovený 

záměr, jedná se o účelovou dotaci. Pokud nejsou ujednány blíže specifické 

podmínky, za kterých by měla být dotace poskytnuta, jedná se o tzv. neúčelové 

dotace. 

 Z hlediska čerpání dotací, kde se poskytnuté peněžní prostředky mohou čerpat 

najednou (neboli zpětně, až po dokončení a vyfakturování celkového projektu) 

nebo po částech během realizace projektu. [4] 
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Obrázek 3.2 – 1: Směr poskytování dotací 

3.3 Rozpočtová soustava ČR 

Rozpočtovou soustavu ČR tvoří veřejné rozpočty a mimorozpočtové fondy. 

Veřejné rozpočty jsou peněžní fondy, ve kterých se shromažďují veřejné finance pro 

dosažení vládních cílů a úkolů. Účelem tvorby veřejného rozpočtu je dosažením 

dostatečného objemu veřejných příjmů na pokrytí veřejných výdajů pro následující 

roky. Příjmy a výdaje rozdělené z hlediska návratnosti a času znázorňuje tab. 3.3-1. [4] 

Kategorie veřejných rozpočtů ČR:  

 státní rozpočet, 

 rozpočty krajů (vyšších územně samosprávných celků), 

 rozpočty měst a obcí, 

 rozpočty organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací 

 a další veřejné rozpočty (např. rozpočty organizací, u nichž je zřizovatelem 

kraj či obec). [4] 

Mimorozpočtové fondy jsou přísně účelové, nemohou být využity jinak, než na předem 

stanovený záměr. Mezi tyto fondy zahrnujeme státní účelové fondy, státní fondy na 

podporu podnikání, státní privatizační fondy (Pozemkový fond), státní svěřenecké 

fondy (zdravotní a sociální pojištění) a ostatní mimorozpočtové fondy (Národní fond). 
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V mimorozpočtových fondech se nachází fondy územně samosprávných celků, které se 

můžou zřizovat jak účelové, tak neúčelové. [5] 

Rozpočtová soustava se řídí podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 

ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se v České republice sestavuje tzv. 

střednědobý výhled pro státní rozpočet na dva roky dopředu. Obsahem střednědobého 

rozpočtu jsou očekávané příjmy a výdaje státních rozpočtů a fondů v jednotlivých 

letech, včetně předpokladů a záměrů pro jejich plánování. [4] 

Tabulka 3.3 – 1: Rozdělení příjmů a výdajů podle hledisek 

HLEDISKA PŘÍJMY VÝDAJE 

z 
h

le
d

is
k

a
 

n
á
v
ra

tn
o
st

i 

NÁVRATNÉ Bankovní úvěry Návratné půjčky mezi jednotlivými 

rozpočty v rámci rozpočtové 

soustavy 
(poskytnuté na 

určitou dobu) 

Finanční prostředky z 

emise cenných papírů 

NENÁVRATNÉ 

(natrvalo 

poskytnuté) 

Daně Dotace 

Cla  Sociální dávky 

Poplatky, atd.   

z 
h

le
d

is
k

a
 č

a
su

 BĚŽNÉ 

Daňové Starobní důchody 

Nedaňové Sociální a státní dávky 

  Stavební spoření 

  Státní záruky 

KAPITÁLOVÉ 

Prodej státního 

majetku 
Dlouhodobé investiční výdaje 

jednorázové a delší než jedno 

rozpočtové období 

Státní dotace 

Bankovní úvěry 

Emise z CP 

3.3.1 Státní rozpočet 

Státní rozpočet je jednou ze stěžejních složek veřejných rozpočtů, kterou 

zpracovává a má na zodpovědnost Ministerstvo financí ČR. Státní rozpočet je 

centralizovaný peněžní fond v působnosti státu, založen na principu nenávratnosti. 

Státní rozpočet je označován jako finanční plán na plánované období, zahrnující bilanci 

státního hospodaření vyplývající z příjmů a výdajů státu za minulé období. Na státní 

rozpočet můžeme pohlížet i z jiných hledisek např. účetního (zachycení příjmů a výdajů 

státu), ekonomického (shromažďování a přerozdělení peněžních prostředků) a také jako 

právní normu v podobě finančního zákona. [3] 
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Tvorba státního rozpočtu je omezena rozpočtovými zásadami na úplnost, jednotnost, 

reálnost, publicitu, přehlednost, a na každoročním sestavování a schvalování. Rozpočet 

se začíná tvořit na jaře předchozího roku s postupným projednáváním jednotlivých 

kapitol. Nejpozději do konce září se odesílá návrh Poslanecké sněmovně Parlamentu 

ČR, kde dále probíhá schvalování v tzv. třech čteních. Schválený státní rozpočet nabývá 

účinnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů. Pokud není rozpočet schválen do začátku 

rozpočtového období, řídí se stát podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, tzv. rozpočtovým provizoriem. [4] 

Všechny příjmy a výdaje státního rozpočtu jsou zabezpečeny ve státní pokladně ČNB, 

které jsou tvořeny především:  

 PŘÍJMY: výnosy daní, pojistným a sociálním zabezpečením včetně penále, 

výnosy z podílů na clech, příjmy z činností příspěvkových a státních 

organizací, sankcemi, poplatky, úhradami a odvody zbývajícího zisku ČNB, 

příjmy z prodeje a pronájmu majetku ČR, výnosy z cenných papírů a další. [9]  

 VÝDAJE: výdaji na činnost příspěvkových a státních organizací, výdaji na 

dávky důchodového a nemocenského pojištění, dotacemi a návratnými 

finančními prostředky, výdaji na dávky státní a sociální, dávkami na pomoc 

v hmotné nouzi, výdaji na realizaci státních záruk a další. [9] 

Výsledky ročního hospodaření s prostředky státního rozpočtu jsou obsaženy 

v závěrečném státním účtu republiky, společně se závěrečným účtem samosprávních 

celků a státních fondů.  

3.3.2 Rozpočet krajů 

Samostatných vyšších územně právních celků na území ČR je celkem 14 a 

každý z nich zodpovídá za jimi sestavený vyrovnaný krajský rozpočet, to znamená, že 

příjmy i výdaje kraje se musí rovnat. V čele kraje je hejtman, který předkládá návrh 

rozpočtu ke schválení zastupitelstvu, podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. 
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 PŘÍJMY: z vlastního majetku, příjmy z výsledků vlastní hospodářské činnosti, 

z příjmů z hospodářské činnosti organizace (zřízené nebo založené krajem), ze 

správních činností (poplatky, pokuty,…), z výnosů z daní a podílů na nich, z 

dotací ze státních rozpočtů a ze státních fondů, z přijatých peněžitých darů a 

příspěvků, a jiné příjmy. [3] 

Od roku 2005, kdy kraje samostatně hospodaří se svěřenými výnosy daní, jsou stále 

závislé na dotacích ze státního rozpočtu, neboť tyto příjmy z daní tvoří menší část 

celkových příjmů. [10] 

 VÝDAJE: na činnosti orgánů kraje (především na péči a rozvoj vlastního 

majetku), výdaje spojené s výkonem státní správy, závazky vyplývající pro kraj 

z uzavřených smluvních vztahů, dotace do rozpočtů obcí v kraji, úhrada úroků 

z přijatých půjček a úvěrů, výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně 

prospěšné činnosti, výdaje na podporu soukromého podnikání prospěšného pro 

kraj, dary a příspěvky a jiné výdaje. [3] 

3.3.3 Rozpočet měst a obcí 

Město (obec) je veřejnoprávní korporací ČR, hospodařící s vlastním majetkem. 

Podobně jako je tomu i u krajů, obce zodpovídají a sestavují každoročně svůj 

vyrovnaný rozpočet. V čele obce je starosta se zastupitelstvem, v jejichž pravomoci je 

schvalovat rozpočet obce podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. 

 PŘÍJMY: z vlastního majetku, příjmy z výsledků vlastní hospodářské činnosti, 

příjmy z hospodářské činnosti organizace (zřízené nebo založené krajem), ze 

správních činností (poplatky, pokuty,…), výnosy z místních poplatků, výnosy 

z daní a podílů na nich, z dotací ze státního rozpočtu nebo ze státních fondů, z 

dotací z rozpočtu kraje, z přijatých peněžitých darů a příspěvků, a z jiných 

příjmů. [3] Převažující část rozpočtových příjmů obcí tvoří příjmy daňové, a to 

především daň z nemovitostí a daň sdílená z celostátního hrubého výnosu, 

např. z DPH. [10] 
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 VÝDAJE: na vlastní činnost obce, výdaje spojené s výkonem státní správy 

obce, závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů, výdaje na emise 

vlastních dluhopisů, úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů, výdaje na 

podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti, výdaje na podporu 

soukromého podnikání prospěšného pro obec, dary a příspěvky, a jiné výdaje. 

[3] 

3.4 Mezinárodní veřejné finance – fondy Evropské unie 

Vstupem České republiky do Evropské unie roku 2004, vznikla možnost čerpat 

finance z mezinárodního rozpočtu. Jelikož Evropská unie nemá jednotnou fiskální 

politiku, mají členské země za povinnost přispívat do společného rozpočtu. Evropská 

unie usiluje o udržení ekonomického růstu a snížení sociálních rozdílů mezi členskými 

zeměmi a jejich regiony prostřednictvím tzv. politiky soudržnosti. Zároveň se EU snaží 

o snížení míry nezaměstnanosti, udržení konkurenceschopnosti či zajištění inovace. 

Všechny tyto cíle bychom mohli shrnout pod názvem evropská politika hospodářské a 

sociální soudržnosti (HSS). Ze společného rozpočtu se vynakládá více než třetina 

financí na evropskou politiku HSS, jejímž nástrojem jsou tři hlavní fondy. Na dosažení 

vytýčených cílů slouží Fond soudržnosti a dva strukturální fondy: Evropský fond pro 

regionální rozvoj a Evropský sociální fond. Kromě těchto fondů vykazovala Evropská 

unie i další, kterými byly: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Finanční 

nástroj na podporu rybolovu, Fond solidarity EU a Evropský fond globalizace. Struktura 

Evropského rozpočtu je tvořena jako každý rozpočet z příjmů a výdajů. [12] 

 PŘÍJMY: daň z přidané hodnoty, úroky z opožděných splátek, sankční platby, 

příjmy z administrativních operací institucí, přebytky z minulých let a také 

vlastní zdroje EU tvořené z cla z obchodu či dovozu.  

 VÝDAJE: největší část výdajů jde na evropskou Komisi, zahrnují však i výdaje 

na politiku EU (např. politika soudržnosti, vzájemných vztahů, výzkumu, 

rozvoje regionů a venkova, a další). [12] 

Nejdůležitější příjmy jsou odvody členských států, které jsou různé výše podle hrubého 

národního důchodu (HND) státu. Základními položkami výdajů EU je společenská 

zemědělská politika, strukturální fond (nejvýznamnější výdajová položka), výdaje na 
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posílení konkurenceschopnosti, na spolupráci se třetími zeměmi a výdaje na občanství, 

svobodu, bezpečnost a právo. [12] 

V EU jsou fondy, tedy jejich příjmy a výdaje, plánovány v rámci sedmiletých cyklů. 

Nyní probíhá cyklus vymezený roky 2007-2013. Na toto období bylo určeno pro 

Českou republiku 26,69 miliard €, tedy přibližně 725 miliard korun českých. [12] 

Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti mají, pro nyní probíhají cyklus, stanoveny 

tyto cíle:  

 Konvergence neboli snaha ke stabilitě hospodářského a sociálního rozvoje 

krajů a regionů členských států. Tato podpora je poskytnuta pro členské státy, 

jejichž HDP na obyvatele je nižší než 75% průměrného ukazovatele pro celou 

Evropskou unii. V České republice pod něj spadají všechny regiony 

soudržnosti kromě hlavního města Prahy. [6] 

 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, zde jsou zahrnuty ostatní 

kraje a regiony, které nesplňují podmínky pro zařazení do cíle konvergence. 

Z České republiky do tohoto cíle spadá hlavní město Praha. [6] 

 Evropská územní spolupráce, která zahrnuje podporu přeshraniční spolupráce, 

pro všechny regiony nacházející se v blízkosti pozemních či mořských hranic. 

Do tohoto cíle též spadají všechny regiony v České republice. [6] 

3.4.1 Strukturální fond EU 

Evropská unie využívá strukturální fondy k financování regionální a 

strukturální politiky, především ke zvýšení hospodářské vyspělosti jednotlivých 

regionů. Pro Českou republiku bylo vyhrazeno 17,14 miliard € ze strukturálních fondů, 

na období 2007-2013. Poskytnutá dotace z těchto fondů slouží jako finanční spoluúčast 

na veřejných projektech, tedy jako doplněk veřejných výdajů. Dotace pro Českou 

republiku je vyplácena vládním orgánem ČR, a to Ministerstvem financí, avšak 

odpovědnost za provádění dotace z fondů je na straně Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR. Příjemce dotace z fondů EU doplácí určitý podíl ze svých zdrojů, které při žádosti o 

poskytnutí finančních výpomoci musí prokázat. [6] 
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Nejvýznamnější strukturálním fondem je Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), 

který má za cíl investovat do infrastruktury a podpory průmyslných oblastí s jeho 

postupným zlepšováním a regenerací. Na podporu neinvestičních projektů slouží 

Evropský sociální fond (ESF), který napomáhá efektivnímu fungování trhu práce.   

3.4.2 Fond soudržnosti EU (CF) 

Evropská unie zakládala Fond soudržnosti (Kohezní fond) jako fond solidarity 

na pomoc nejméně rozvinutým státům. Jeho účelem je realizace velkých projektů 

zejména v oblasti dopravy a životního prostředí. Fond soudržnosti je určen státům, 

jejichž HDP nedosahuje 90% průměru Evropské unie. Česká republika měla možnost 

z tohoto fondu čerpat ještě jako kandidátská země, z tzv. před vstupního finančního 

nástroje ISPA. V současném programovém období 2007-2013 byl tento fond začleněn 

mezi strukturální fondy v zájmu dosažení většího zprostředkování jednotlivých fondů. 

V tomto programovém období bylo vyčleněno pro ČR přibližně 8,82 miliard €. [4,6] 

3.5 Operační programy EU 

Operační programy slouží jako mezičlánek mezi Evropskými fondy (ERDF, 

ESF a CF) a příjemci podpory členských států. Účel těchto programů spočívá v 

dosažení společných cílů kohezní politiky EU se zájmy jednotlivých států. Jedná se o 

vyjednané strategické dokumenty členských států s Evropskou komisí. Česká republika 

má dojednaných 26 operačních programů rozdělených do čtyř základních kategorií 

podle zaměření. 

Obrázek 3.5-1: Alokace finančních zdrojů EU mezi operační programy ČR 
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3.5.1 Regionální operační program 

Regionální operační programy zahrnují několik tematických oblastí za účelem 

rozvoje regionů s cílem Konvergence. Nyní je celkem 7 regionálních operačních 

programů (ROP), kde každý je samostatně řízen Regionální radou. Všechny investiční 

projekty jsou spolufinancovány z Evropského strukturálního fondu pro regionální 

rozvoj, kde bylo pro Českou republiku vyčleněno 4,6 miliard € v současném 

programovém období. [6] 

Klasifikační rozdělení regionálních operačních programů (dále jen ROP) podle 

územních jednotek NUTS II. na Severozápad, Severovýchod, Střední Čechy, Jihozápad, 

Jihovýchod, Moravskoslezsko a Střední Moravu. 

 

Obrázek 3.5.1-1: Procentuální alokace finančních zdrojů z fondů EU pro konkrétní 

Regionální operační programy ČR (výchozí hodnoty v mil. €) [12] 
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3.5.2 Operační programy Praha 

Hlavní město Praha řídí dva operační programy (dále jen OP): OP Praha 

Konkurenceschopnosti a OP Praha Adaptabilita s cílem Regionální 

konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Oba tyto OP jsou v kombinaci s regionálními a 

tematickými programy, s rozdílem vytčeného cíle a v širším rozsahu problémových 

oblastí. Na operační programy pro Prahu je z evropských fondů vyčleněno 343,3 mil. €. 

Operační program Praha Konkurenceschopnosti je dotován z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj na investiční (infrastrukturní) projekty, jako je například výstavba 

cyklostezek, na rozvoj inovačních center, na podporu podniků apod. Oproti tomu 

Operační program Praha Adaptabilita, se spoluúčastí Evropského sociálního fondu, se 

zaměřuje na neinvestiční projekty, jako je rozvoj jazykových znalostí a dovedností, 

zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků, výzkum, apod. [6] 

3.5.3 Evropská územní spolupráce 

Jedná se o nově vzniklý operační program, který je realizován prostřednictvím 

přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce včetně dvou síťových programů 

ESPON 2013 a INTERACT II spadající pod OP Meziregionální spolupráce. Pro OP 

Přeshraniční a Nadnárodní spolupráci bylo pro Českou republiku vyčleněno 389 mil. €, 

zatímco pro ostatní cíle jsou tvořeny příspěvky z fondů EU a zúčastněných států. [6] 

3.5.4 Tematické operační programy 

Tematické operační programy jsou spjaty se záměrem Konvergence a 

Regionální konkurenceschopností a zaměstnaností. Cíle Tematických operačních 

programů vycházejí z Národního strategického referenčního rámce ČR na programové 

období 2007-2013. Ke každému Tematickému OP jsou stanovené konkrétní podmínky 

pro získání dotace. Tyto specifikace vypracovávají řídící orgány operačních programů a 

to příslušná ministerstva daného státu. Pro Českou republiku je připraveno 8 

tematických operačních programů (TOP) s vyčleněním 21,2 miliardy € na cíle 

Konvergence, s navýšením o 75,8 miliónů € na cíle pro Regionální 

konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. [6] 
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ČR má vyjednané tyto Tematické OP: OP Doprava, OP Životní prostředí, OP Podnikání 

a inovace, OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Integrovaný operační program, OP Technická 

pomoc.  

3.6 Komunální financování 

Finance komunálního charakteru jsou poskytované peněžní prostředky na 

investiční potřeby měst, obcí a organizací vytvořených pod jejich záštitou. Finanční 

zdroje pro rozvoj obcí můžeme rozdělit do tří hlavních skupin: 

 vlastní finance komunálních rozpočtů (kapitola 3.3.3), 

 cizí zdroje, 

o nenávratně poskytnuté (v kapitole 3.3 a 3.4 dotace ČR a EU), 

o návratné (úvěr, leasing v kapitole 3.6.2), 

 prostředky partnerů rozvoje měst a obcí (kapitola 3.6.3). 

3.6.1 Vlastní finanční zdroje 

Při sestavování rozpočtu komunální sféry hrají důležitou roli příjmy a výdaje. 

Zejména příjmy tvoří vlastní peněžní zdroje k financování komunálních projektů. Do 

kategorie příjmů, které tvoří ve skutečnosti zisk měst a obcí spadají: 

 příjmy z vlastní hospodářské činnosti, 

 příjmy z hospodářské činnosti obecních organizací, 

 příjmy z vlastních správních činností (výnosy ze správních poplatků), 

 příjmy vznikající činností různých státních správních orgánů (příjmy daňové), 

 příjmy z pronájmu a prodeje komunálního majetku. 

3.6.2 Návratné finance 

Nabídka návratných finančních produktů pro veřejný sektor je podobná jako 

pro sektor soukromý. Využívají se především úvěry, splátkový prodej, operativní a 

komunální leasing. Ostatní návratné finanční zdroje jsou příjmy z emisí obligací a 

cenných papírů. 
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Poskytování úvěru je základní činností bankovního systému za účelem zajištění příjmů. 

Úvěr, z hlediska ekonomického, je poskytování finančních prostředků věřitelem 

(bankou) dlužníkovi za cenu úroků. Obrázek 3.6 – 1 znázorňuje druhy bankovních 

úvěrů z hlediska dlužníka, seřazený podle míry rizikovosti. Za zvláštní skupinu úvěrů 

investičního charakteru můžeme považovat komunální úvěry. Tyto úvěry jsou 

využívané pro dlouhodobé financování investic na budování, opravy a údržbu nebo 

modernizaci obecní infrastruktury. Pro věřitele není ani tak důležitý účel úvěru, větší 

důležitost přikládají platební schopnosti měst nebo obcí splácet úvěr. Tato platební 

schopnost je vypočítána z rozdílu příjmů běžného rozpočtu a jeho výdaji na správu a 

služby, který vykazuje i část příjmů na úhradu úroků a splátek z úvěru. Výhoda úvěru je 

v možnosti kombinovat financování prostřednictvím úvěrů s různými dotačními 

programy ČR nebo EU na základě vlastnictví příjemce úvěru pořizovaného předmětu. 

[7] 

 

Obrázek 3.6-1: Druhy bankovních úvěrů a jejich rizikovost 

Další metoda refinancování komunálních projektů je finanční leasing. V tomto případě 

leasingová společnost profinancuje sjednaný projekt nebo majetek. Město nebo obec 

splácí investici leasingové společnosti do sjednané výše a intervalu splátek. Leasingová 

společnost je majitelem objektu do doby poslední splátky a odkupu zákazníkem. 

Financovat tímto způsobem lze nemovitosti, ekologické a energetické projekty, 

občanské zařízení, rekonstrukce, automobily, stroje atd. Existuje i tzv. operativní 

leasing, který se od finančního leasingu liší zejména tím, že majetek zůstává i po 

ukončení splátek ve vlastnictví leasingové společnosti (vhodné pro automobily, stroje, 

zařízení, které je potřebné získat a užívat jen po určitou dobu). Leasingové společnosti 
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nabízejí i další produkty jako je např. splátkový prodej, který je oproti leasingu většinou 

dražší. [13] 

3.6.3 Prostředky partnerů 

Spolufinancování projektů s občanskými spolky a podnikatelskými subjekty 

závisí především na jejich aktivitě pro zajištění vlastního prospěchu. I v  tomto případě 

komunální sféra zajišťuje realizaci projektu a finančního partnera. Partneři, kteří 

přispívají k realizaci projektu svými finančními zdroji: 

 partneři podnikatelské sféry, 

 spolky, občanské sdružení a další neziskové organizace, 

 občané (v tomto případě se jedná o doplňkový zdroj), 

 účelové sdružení obcí či měst. 

Tento zdroj šetří obecní prostředky a zároveň se výrazně podílí na životě a zkulturnění 

obcí či měst. [14] 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1 Projekt: „Základní škola Šlapanice – rekonstrukce pavilonu B“ 

4.1.1 Základní informace o projektu 

Město Šlapanice, jakožto veřejnoprávní korporace, bylo investorem projektu, 

který v roce 2007 rozhodl o nutné rekonstrukci části areálu základní školy, tj. „pavilonu 

B“, a to na základě nejzávažnějších stavebně-technických závad. Předpokládané 

celkové výdaje projektu byly odhadnuty ve výši 44 300 000,00 Kč bez DPH. Z pohledu 

zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách se jedná o podlimitní veřejnou zakázku na 

stavební práce s veřejným zadavatelem. 

Přípravná fáze projektu začala v roce 2008 jako kompletování projektové dokumentace 

se všemi přílohami včetně zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele. 

V tomtéž roce byla podána žádost o přidělení dotace z Evropské unie, která byla 

napoprvé odmítnuta z důvodu velké konkurence podaných žádostí. Realizační fáze 

projektu byla spuštěna roku 2009, po schválení dotace z EU. Ukončení projektu a 

začátek provozní fáze nastal na jaře roku 2010. 

Souhrnný přehled údajů projektu: 

Zakázka: Základní škola Šlapanice – rekonstrukce pavilónu „B“ 

Místo akce: Šlapanice 664 51, Masarykovo náměstí 1594/16 

Investor: Město Šlapanice,  

Zastoupený: Ing. arch. Jaroslavem Klaškou, starostou  

sídlem: Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice 664 51 

IČ: 002 82 651 

Projektant: Projekce staveb, Ing. Vlastislav Remeš, Brno 627 00 

Zhotovitel: KOMFORT a.s. 

Zastoupený: Ing. Pavlem Krejčím 

Se sídlem firmy: Křenová 478/72, Brno 602 00 

Předmět zakázky: Stavební práce 

Hodnota zakázky: 44 276 821,00 Kč bez DPH (odhad) 

Termín realizace: 1. 7. 2009 – 31. 3. 2010 
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4.1.2 Charakteristika objektu a provedených prací 

Záměrem projektu je rekonstrukce a modernizace již zmíněného „pavilonu B“, 

kde se nachází bazén a tělocvična se sociálním zařízením, které může využívat škola i 

veřejnost. Součástí projektu bylo zpevnění volné plochy vedle objektu pro účel 

parkoviště pavilonu. Dispoziční a výškové řešení objektu zůstalo vesměs stejné ve 

všech podlaží, pouze s drobnými změnami. Stavba s téměř obdélníkovým půdorysem 

má tři nadzemní podlaží včetně suterénu. V nejnižším podlaží (1PP) se nachází 

schodiště, bazén se strojovnou, akumulační nádrže a instalační kanály. Úpravy suterénu 

se vyznačovaly především technického a provozního charakteru související s úpravou 

nádrže, podlah, nových retenčních nádrží a uložením dešťové kanalizace. Přízemí (1NP) 

je vstupní podloží s recepcí, schodištěm, halou, oddělenými šatnami, bufetem, sociálním 

zařízením, ošetřovnou, pozorovatelnou pro plavčíky, úklidové místnosti se skladem na 

chemické prostředky a potřeb pro bazén. V zmíněném patře byly odstraněny původní 

podhledy a opraveny poškozené stropní panely. Další úpravy vedly k výškovým 

úpravám podlahové části s napojením na novou betonovou rampu do „pavilonu A“. 

Druhé nadzemní podlaží (2NP) obsahuje tělocvičnu se skladem na sportovní nářadí, 

šatny pro 2x24 osob, umývárny, sociálním zařízením, úklidové komory, chodba a 

schodiště. Obdobně jak bylo i u 1NP, tak i v 2NP se vyrovnávala výšková disproporce 

podlahy s podložením nové pružné palubové podlahy. V posledním patře budovy (3NP) 

se nachází větší tělocvična s šatnami pro 2x16 osob, umývárny a WC, kabinet pro 

učitele, kotelna, sklad na nářadí, úklidová komora, chodba a schodiště. Rekonstrukce 

posledního podlaží byly především v probourání otvorů pro vsazení nových oken do JV 

štítové stěny, stejně tak tomu bylo i v 2NP. Střecha se skládá ze dvou částí rozdělená 

nad tělocvičnou a šatnami. Střešní konstrukce nad 3NP je plochá, nevětraná s vnitřními 

svody. V rámci odstranění střešního pláště byly navrženy nové střešní skladby se 

zachováním sklonu spádu. Celý objekt byl znovu zateplen. Venkovní plocha uvedena 

do původního stavu včetně bezbariérového vstupu do pavilonu.  

4.1.3 Zadávací řízení 

Zadavatel, město Šlapanice, si zajišťoval výběrové řízení pro zadávání veřejné 

zakázky na projektovou dokumentaci a na smlouvu pro bankovní úvěr. Zadávacím 

řízením na veřejnou zakázku na dodavatele stavebních prací byla zadavatelem pověřena 
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společnost, zabývající se touto problematikou. Jmenování hodnotící komise podléhalo 

pravomoci zadavatele či zastupující společnosti, která se řídila Metodikou Ministerstva 

pro místní rozvoj, zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a pravidly Evropské 

unie. Uzavření smlouvy s vybranými uchazeči jednotlivých veřejných zakázek náleželo 

veřejnému zadavateli, v tomto případě zastupující osobě města Šlapanice. 

4.1.3.1 Zadávací řízení na projektovou dokumentaci 

Zadavatel zveřejněním oznámení o otevřeném zadávacím řízení veřejné 

zakázky malého rozsahu na služby: „Projektová dokumentace na rekonstrukci části 

Základní školy Šlapanice“, vyzval zájemce k podání nabídek. Nabídka, podle zadávací 

dokumentace, musí obsahovat náležité informace. 

 Krycí list nabídky, jeho vzor je přiložen ve výzvě k podání nabídky. 

 Předmět plnění veřejné zakázky, který zahrnuje stavební objemovou studii, 

projektovou dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro výběr 

zhotovitele včetně cenové nabídky všech tří částí jednotlivě, a to bez DPH i 

s DPH. Dále obsahuje termíny, dosavadní reference navrhovaných a 

realizovaných školních objektů. 

 Návrh smlouvy s podpisem oprávněného zástupce uchazeče. 

 Harmonogram plnění zakázky. 

 Prokázání kvalifikace, a to čestným prohlášením, že splňuje základní a profesní 

předpoklady obdobným způsobem podle §62 zákona. 

 Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky, který je 

přílohou této výzvy. 

Nabídky byly podány do lhůty stanovené veřejným zadavatelem uvedené ve výzvě 

k podání nabídky a zabezpečeny (označeny) podle pokynů zadavatele.  

Hodnocení nabídek bylo provedeno dle ekonomické výhodnosti pomocí více kritérií 

s jejich přiřazenou váhou. Prvním kritériem, nejvíce posuzovaným, byla výše nabídkové 

ceny včetně DPH s 50% váhou kritérií. Nabídková cena měla být stanovena jako 

nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů po 

celou dobu realizace. Dalšími kritérii na posouzení byly jednak termíny splatnosti 
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jednotlivých částí zakázky s 30% váhou kritérií a jednak termíny odevzdání 

jednotlivých částí zakázky s 20% váhou kritérií.  

Vyzvanými a hodnocenými uchazeči byli:  

1. Projektová kancelář Ing. V. Remeše 

2. ARCH21, s.r.o. se zástupcem Ing. Srbou  

3. společnost INTAR, a.s. se zástupcem Ing. Katolickým 

Hodnocení bylo provedeno podle jednotlivých kritérií a bodovací stupnice hodnotící 

komisí. Získané body v příslušném kritériu byly vynásobeny jejich váhou. Součet všech 

kritérií určil pořadí jednotlivých uchazečů v celkovém hodnocení. Hodnotící komise 

sepsala zprávu o hodnocení a posouzení nabídek, kterou podepsali všichni členové 

komise.  

Veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci vyhrála v tomto zadávacím řízení 

projektová kancelář Ing. V. Remeše se sídlem v Brně, se kterým byla veřejným 

zadavatelem podepsána smlouva. Po předání zhotovené projektové dokumentace 

vybraným dodavatelem, bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.  

4.1.3.2 Zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací 

Investor uzavřel mandátní smlouvu na zastoupení zadavatele v zadávacím 

řízení, podle „ZVZ“, se specializovanou společností Ikis, s.r.o., která se touto 

problematikou zabývá již od roku 1995. Společnost využívá systém jakosti řady ČSN 

EN ISO 9001, ke zkvalitnění všech vykonávaných činností souvisejících se zadáváním 

veřejných zakázek. Investor na základě smlouvy předal plnou moc společnost Ikis, s.r.o. 

zastoupenou jednací osobou Ing. J. Kudělkou, ke všem úkonům souvisejících 

s uveřejněním podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „pavilonu B“ základní 

školy ve Šlapanicích. 

Zadávací řízení proběhlo formou otevřeného zadávání, a to na podlimitní veřejnou 

zakázku na stavební práce s názvem „Základní škola Šlapanice – Rekonstrukce 

pavilonu B“. Doba trvání otevřeného řízení probíhala ode dne zveřejnění v informačním 

systému „IS VZ US“ a vyvěšením v Úředním věstníku EU do dne uzavření smlouvy 

zadavatele s vybraným dodavatelem.  
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Celkový počet nabídek v uvedeném zadávacím řízení bylo podáno pět, avšak společnost 

MANAG, s.r.o. po zvážení odstoupila od výběrového řízení z důvodu kapacitních 

možností a dalších podmínek k realizaci této zakázky. Hodnotícími uchazeči byli dále 

společnosti:  

 1. Kaláb, s.r.o. 

 2. KOMFORT, a.s. 

 3. ESOX, s.r.o. 

 4. Moravostav Brno, s.r.o. 

Nabídky uchazečů byly řazeny podle doby doručení. Po uplynutí lhůty pro podání 

nabídek stanovené v oznámení o zakázce, nebyly doručeny již žádné další nabídky.  

Hodnotící komise se skládala z pěti členů, včetně starosty města Šlapanice Ing. arch. 

J.Klaškou (mandantem) a jednatelem společnosti Ikis – Ing. J. Kudělkou (mandatářem), 

a jimi stanovenými náhradníky. Dne 20. května 2009 komise provedla hodnocení 

nabídek na základě podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, a to podle 

ekonomické výhodnosti pomocí více kritérií, kvalifikovanými bodovou metodou 

v rozsahu od 0 – 100 bodů.  Dílčí kritéria, s přiřazenou váhu hodnocení, uvádí tabulka 

4.1.3.2 – 1. Podané nabídky uchazečů s celkovým hodnocením komise je znázorněna 

v tabulce 4.1.3.2 – 2. 

Tabulka 4.1.3.2 – 1: Dílčí kritéria pro hodnocení nabídek na zadavatele 

Dílčí kritérium veřejné zakázky Váha kritéria v % Hodnocení 

1. Celková výše nabídkové 

ceny včetně DPH 
40 

(nejnižší nabídková cena  / 

podaná nabídková cena) x 

100 body 

2. Plán jakosti 30 PHS x (100 body / max. PHS) 

3. Termín plnění 20 
(nejkratší lhůta ve dnech / 

nabídková lhůta) x 100 body 

4. Výše smluvní sankce 10 

(nabídnutá výše v Kč / 

nejvýše podaná nabídka 

v Kč) x 100 body 
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Tabulka 4.1.3.2 – 2: Podané nabídky a jejich hodnocení 

Číslo nabídky 
Kritérium 1. 

(bodování) 
Kritérium 2. 
(bodování) 

Kritérium 3. 
(bodování) 

Kritérium 4. 
(bodování) 

Nabídka č.1 
45 506 824 Kč 

(94,270 bodů) 
PHS 22,25 

(28,617 bodů) 
303 dnů 

(90,099 bodů) 
2 750 Kč 

(91,667 bodů) 

Nabídka č.2 
42 899 502 Kč 

(100,000 bodů) 
PHS 77,75 

(100,000 bodů) 
273 dnů 

(100,000 bodů) 
3 000 Kč 

(100,000 bodů) 

Nabídka č.3 
44 560 908 Kč 

(96,272 bodů) 
PHS 5,75 

(7,395 bodů) 
293 dnů 

(93,174 bodů) 
2 800 Kč 

(93,333 bodů) 

Nabídka č.4 
43 852 434 Kč 

(97,827 bodů) 
PHS 7,75 

(9,698 bodů) 
288 dnů 

(94,792 bodů) 
2 500 Kč 

(83,333 bodů) 

Poznámka k tabulkám 4.1.3.2 – 1. a 4.1.3.2 – 2.: PHS je pětistupňová hodnotící stupnice 

stanovená komisí body: 0, 25, 50, 75 a 100, podle zmínky či aplikace kapitoly 7.1. 

(Plánování a realizace produktu) z normy ČSN EN ISO 9001. 

Tabulka 4.1.3.2 – 3: Výsledné hodnocení podaných nabídek uchazečů 

Kritérium a 

výsledná váha 

Nabídka č.1 

KALÁB s.r.o. 

Nabídka č.2 

KOMFORT 

a.s. 

Nabídka č.3 

ESOX s.r.o. 

Nabídka č.4 

Moravostav 

Brno a.s. 

body % body % body % body % 

1. 40% 94,27 37,71 100,00 40,00 96,27 38,51 97,82 39,13 

2. 30% 28,61 8,59 100,00 30,00 7,39 2,22 9,69 2,99 

3. 20% 90,09 18,02 100,00 20,00 93,17 18,64 94,79 18,96 

4. 10% 91,66 9,17 100,00 10,00 93,33 9,33 83,33 8,33 

Součet bodů 73,480 100,000 68,695 69,413 

Výsledné 

pořadí nabídek 2. 1. 4. 3. 

Z výsledného hodnocení komise (uvedeno v tabulce 4.1.3.2 – 3) vyplývá nejvýhodnější 

nabídka č. 2 od uchazeče KOMFORT a.s., s nejvýše dosaženým hodnocením ve všech 

stanovených dílčích kritérií. Hodnotící komise sepsala zprávu o hodnocení a posouzení 

nabídek, kterou podepsali všichni členové komise. 

Zadavatel sepsal smlouvu o díle se zhotovitelem, společností KOMFORT a.s., dne 

26.6.2009 v souladu s předloženou smlouvou v nabídce zhotovitele. Povinnou 

náležitostí smlouvy jsou identifikační údaje obou smluvních stran a příslušná ujednaní 

obsahu smlouvy. Smlouva o dílo zahrnuje tyto články (se zjednodušeným obsahem): 
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1. Předmět smlouvy 

 Předmětem plnění zhotovitele je komplexní zhotovení stavby „Základní škola 

Šlapanice – rekonstrukce pavilonu B“ v městě Šlapanice, v rozsahu podle projektové 

dokumentace stavby, položkového rozpočtu a vydaného stavebního povolení. Změny 

díla je oprávněná osoba provádět v souladu s touto smlouvou a přiloženým dodatkem o 

provedené změně.  

2. Doba plnění 

 Zhotovitel se zavázal splnit dílo v termínu od 1. 7. 2009 do řádného ukončení a 

předání stavby, nejpozději dne 31. 3. 2010. Nedílnou součástí smlouvy je vypracovaný 

harmonogram prací a dodávek. 

3. Místo plnění 

 Určeným místem plnění díla jsou vymezené prostory ZŠ Šlapanice, 

s parcelním číslem 16/1, 16/2 a 16/3, vše v k.ú. Šlapanice u Brna.  

4. Cena díla 

 Cena zakázky, vytvořená na základě položkového rozpočtu firmy, činí 

36 050 002 Kč bez daně z přidané hodnoty. Základní sazba DPH tvoří 19% z ceny díla 

= 6 849 500 Kč. Celková cena stavební zakázky, včetně DPH, byla stanovena v hodnotě 

42 899 502 Kč. 

5. Platební podmínky 

 Objednatel odváděl měsíční platby do výše 90% ceny za skutečně provedenou 

(vyfakturovanou) práci zhotoviteli, kterému nebyly předem poskytnuty zálohy. Zbylých 

10% z celkové ceny díla (tzv. zádržné), uhradil objednatel po předání a převzetí díla, 

tedy po odstranění všech závad a nedodělků. Schvalování plateb a kontrola faktur 

proběhla v souladu s technickým dozorem investora (dále jen „TDI“). 

6. Staveniště 

 Staveništěm se rozumí prostor určený projektem, který předal objednatel 

zhotoviteli do 5 pracovních dnů od soupisu této smlouvy. Ode dne převzetí staveniště 

zhotovitel zodpovídá za veškeré dění (vytyčení, ochrany a úklidu) na pracovišti. 
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7. Stavební deník 

 Zhotovitel je povinen vést deník ode dne převzetí staveniště do dne předání 

díla s odstranění veškerých závad. Zhotovitel předkládá stavební deník denně ke 

kontrole „TDI“. Stavební deník je po dokončení díla předán objednateli.  

8. Provádění díla 

 Zhotovitel je osoba odpovědná za provádění díla a úplnou kontrolou nad její 

realizací. Součástí této kapitoly je stanovení dozoru zhotovitele nebo způsobilých 

spolupracovníků. 

9. Práva a povinnosti objednatele 

 Objednatel a jím pověřený technický dozor smějí nařídit zkoušky části díla i 

celku a kdykoliv mají právo ke kontrole díla. Objednatel se zavázal při předání 

staveniště společně k zajištění odběrného místa elektrické energie (220/380 V 50 Hz), 

vody, případně tepla. 

10. Povinnosti zhotovitele 

 Zhotovitel je povinen: umožnit výkon „TDI“, zajišťovat koordinaci 

subdodavatelů, provádět důkladnou kontrolu, zajistit dozor, odstranění odpadů, apod. 

Dále se zhotovitel zavazuje k provádění díla svým jménem a na vlastní nebezpečí. 

11. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu, pojištění díla 

 Vlastníkem zhotoveného díla je objednatel. Za pojištění zodpovídá a uzavírá 

jej zhotovitel díla. Dále nese odpovědnost za škody způsobené vadným provedením, a 

to podle smluvního ujednání po dobu 10 let od data předání poslední části díla. 

12. Předání díla 

 Zhotovitel předává dílo na základě přejímky s bankovní zárukou a dalšími 

nezbytnými doklady, kterými jsou např. zápisy o zkouškách, návod na provoz, doklady 

o likvidaci odpadů či předpisy, zkoušky a návody k technickým zařízením. 

13. Odpovědnost za vady 

 Za vadu se považuje dílo s neodpovídajícím výsledkem sjednaným ve  smlouvě 

o dílo. Záruční doba celého díla činí 60 měsíců počítající ode dne předání díla. 

Objednatel je oprávněn v reklamaci uplatnit volbu svého nároku. 
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14. Bankovní záruka 

 Bankovní záruka za zhotovitele se sjednává ve výši 5% z ceny díla, která je 

1 802 500 Kč. Platnost bankovní záruky se počítá ode dne skončení záruční lhůty po 

dobu 15 dnů. Tato bankovní záruka bude objednateli uvolňována po těchto částech: do 

50% po uplynutí 30 měsíců ode dne předání díla, 30% po uplynutí 45 měsíců, 20% po 

uplynutí 60 měsíců. 

15. Smluvní pokuty 

 Smluvní pokuta je sjednána z prodlení ukončení a předání díla, a to v hodnotě 

5000 Kč za každý započatý den. Pokuta z prodlení některého ze sjednaných termínů ve 

výši 3000 Kč za každý započatý den nebo případ. Pokuta z prodlení odstranění vad ve 

výši 500 Kč za každý případ a den prodlení. 

16. Odstoupení od smlouvy 

 Odstoupit od této smlouvy může kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení 

této smlouvy druhou stranou. Podstatné důvody porušení jsou vymezeny v této smlouvě 

a příslušné kapitole. 

17. Ochrana informací 

 Článek vymezuje práva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

informací, v platném znění. Zpřístupnění informací třetí osobě lze pouze s písemným 

souhlasem druhé strany. 

18. Systém řízení jakosti 

 Zhotovitel se tímto zavázal k plnění a respektováním Českých technických 

norem řady ČSN EN ISO 9001:2000, a to ve všech fázích předmětu této smlouvy. Plán 

systému řízení jakosti pro předmět plnění byl součástí nabídky zhotovitele. 

19. Závěrečná ustanovení 

 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Platnost a účinnost 

smlouvy nabývá dnem podpisu obou smluvních stran oprávněnými osobami (dne 26. 6. 

2009). Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: projekt, rozpočet, povolení, 

zadávací dokumentace, nabídky, harmonogram plnění prací a dodávek, dohoda o 

jednotném postupu při odsouhlasení drobných změn a změnový list. 



54 

 

4.1.4 Financování veřejné zakázky 

Veřejnou zakázku s celkovými rozpočtovými náklady 45,2 milióny Kč (s 

celkovými způsobilými náklady 44,3 mil. Kč) by město Šlapanice nedokázalo hradit 

pouze z vlastních zdrojů, stejně tak by bylo velice nákladné zajistit náklady projektu 

úvěrem. Proto se město rozhodlo požádat o dotaci z Regionálního operačního programu 

Jihovýchod (ROP JV). Tento program čerpá dotace z rozpočtu Evropské unie pro 

Českou republiku do výše 70% uznatelných nákladů projektu. Město si najalo 

specializovanou agenturu na vypracování žádosti o dotaci včetně všech nezbytných 

příloh. První žádost byla však odmítnuta z důvodů velké konkurence ostatních žádostí 

měst a obcí, jejichž finanční požadavky převýšili 2,7krát určené finanční zdroje. Při 

další žádosti o dotaci na stejný projekt byla dotace od ROP JV schválena ve výši 31,0 

mil. Kč. Společně s žádostí o dotaci město zažádalo o bankovní úvěr v hodnotě 11,3 

mil. Kč na spolufinancování projektu a 17,4 mil. Kč na předfinancování dotace z ROP. 

Město přispělo na financování projektu vlastními zdroji ve výši 2,9 miliónu Kč. Druhy 

zdrojů veřejné zakázky popisuje tabulka 4.1.4-1. s celkovou výší příspěvku. 

Tab. 4.1.4 - 1: Finanční zdroje projektu 

Zdroje financování Poskytnuté výše v Kč Podíl v % 

Dotace z ROP Jihovýchod 30 993 774,70 70,00 

Dotace ze strukturálního fondu ERDF 

Příspěvek z Regionálního rozvoje ČR 

28 478 851,25 

2 514 923,45 
64,32 

5,68 

Vlastní spolufinancování 13 283 046,30 30,00 

Vlastní zdroje města Šlapanice 

Bankovní úvěr 

2 029 646,30 

11 253 400,00 

4,58 

25,42 

Celkové způsobilé výdaje 44 276 821,00 100,00 

4.1.4.1 Dotace z Evropské unie 

Dotace z Evropské unie byly poskytnuty po žádosti podané městem z 

Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod. Působnost operačního 

programu zasahuje do Jihomoravského kraje a kraje Vysočina v České republice. ROP 

JV má čtyři základní priory P1-P4, do kterých jsou přerozdělovány zdroje z ERDF. 

Priority programu jsou: P1 – Dostupnost dopravy, P2 – Rozvoj udržitelného cestovního 

ruchu, P3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, P4 – Technická pomoc. [15] 
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Projekt města Šlapanice spadá do prioritní osy P3 s oblastí podpory 3.2 Rozvoj 

regionálních středisek s objemem finančních prostředků 50 mil. EUR, což je téměř 25% 

z celkových finančních zdrojů poskytnutých z fondů EU. Zasazením rekonstrukce 

„pavilonu B“ do celého rámce oprav základní školy se zdůrazněním dalších služeb, jak 

pro blízkou veřejnost, tak i ostatních subjektů z celého okolí, splnilo požadavky 

vyčleněné oblasti podpory ROP JV. Projekt vybízí k vytvoření nových pracovních míst, 

regeneraci a revitalizaci objektů určených pro rozvoj vzdělávání, vybavení nového 

zařízení sloužící k výuce, zpřístupnění objektu tělesně postiženým pomocí 

bezbariérového vstupu, zvýšení volnočasových aktivit, a tím i zvyšování kvality života 

ve městě. 

Předložení žádosti na ROP JV předcházely základní kroky přípravy. První krok 

vymezuje počáteční myšlenku projektu a analýzu situace. Dalším krokem je příprava a 

formulace projektu pro daný typ oblasti podpory. V projektu ZŠ Šlapanice se sepsaly 

závady z celého školního areálu a rozhodlo se o čtyřech základních etapách postupných 

oprav. Prvním bodem na seznamu byla nutná rekonstrukce „pavilonu B“, jehož stav byl 

stavebně i technicky špatný. Přizvaná specializovaná agentura měla za úkol vypracovat 

kvalitní projektový záměr s jasnými cíly, vstupy i výstupy, které jsou v souladu 

s požadavky ROP JV. Ucelený projekt byl odevzdán v elektronické podobě ve formě 

žádosti BENEFIT7 se všemi příslušnými přílohami. Žádost byla posuzována řídícím 

orgánem, který projekt hodnotí a analyzuje z formální i věcné přijatelnosti. V této části 

jsou posuzovány technické, finanční, ekonomické a sociální aspekty projektu. Nutností 

pro schválení dotace je zohlednit přínos pro region, minimální dopad na životní 

prostředí a společné cíle žadatele o dotace z EU. Schválení poskytnutí příspěvku na 

„realizaci pavilonu B“ ZŠ Šlapanice rozhodl Výbor ROP dne 5. 2. 2009. 

Realizace stavby začíná od okamžiku akceptování „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, tj. 

podpisem smlouvy. Její součástí může být „Smlouva o financování a její podmínky 

k poskytnutí finanční pomoci“. Jedna ze základních podmínek příjemce pro přijetí 

finanční platby je prokázání skutečně uhrazených výdajů příslušnými účetními doklady 

s doloženou monitorovací zprávou o realizaci projektu. Vyplácení dotace u projektu ZŠ 

Šlapanice probíhalo formou zpětného proplácení po etapách. Příjemce dotace zaslal 

žádost o platbu do 30 kalendářních dnů od ukončení časové etapy projektu společně 
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s účetními doklady a monitorovací zprávou projektu. Investor projektu ZŠ Šlapanice si 

vyjednal tři etapy platby finančních prostředků. Později došlo ke změnám z důvodu 

delší přípravy podkladů a podmínek k výběrovému řízení, a tím se posunul celý 

harmonogram prací včetně jednotlivých činností v rámci realizace a žádostí o platbu. Z 

již zmíněných důvodů proběhlo navýšení žádostí o platby na 4 etapy. V rámci těchto 

změn došlo k přesunu investičních nákladů v jednotlivých etapách, které jsou 

znázorněny v tabulce 4.1.4.1 – 1.  

Jiný způsob proplácení dotace je jednorázová platba po celkové realizaci projektu. 

Zhotovitel stavby zasílá pouze průběžnou monitorovací zprávu o realizaci projektu. Po 

zhotovení projektu zasílá příjemce dotace žádost o celkovou platbu za projekt včetně 

monitorovací zprávy. 

Tabulka 4.1.4.1 – 1: Finanční plán žádostí o platby 

Přehled platebních 

žádostí 

Původní plán 

 

Konečná verze 

 datum  částka v Kč datum částka v Kč 

1. Žádost o platbu 30.06.2009    4 749 882,30 30.09.2009    4 878 600,00 

2. Žádost o platbu 30.09.2009 12 099 118,00 31.12.2009    8 701 800,00 

3. Žádost o platbu 

 
30.12.2009 14 144 744,40 31.03.2010  12 900 700,00 

4. Žádost o platbu ---- ---- 30.06.2010    4 512 674,70 

Celková částka dotace 6 měsíců 30 993 744,70 9 měsíců 30 993 744,70 

 

Výsledná dotace je vykazována včetně DPH, neboť příjemce (město Šlapanice) je 

konečným spotřebitelem a tudíž v tomto případě nemá možnost žádat o zpětné 

proplacení DPH. Celkové náklady projektu získáme součtem všech uznatelných a 

neuznatelných nákladů. Celkové výdaje projektu ZŠ Šlapanice mají charakter 

způsobilých výdajů, tedy těch uznatelných nákladů hrazených z veřejných prostředků (v 

našem případě ze strukturálních fondů). Výše poskytnuté dotace nesmí být překročena, 

v opačném případě navýšené výdaje projektu hradí příjemce ze svých prostředků. Město 

Šlapanice se zavázalo podpisem smlouvy k pětileté době udržitelnosti výsledků od data 

ukončení realizace projektu či ode dne ukončení finanční podpory z operačního 

programu. 
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4.1.4.2 Návratné finanční zdroje 

Návratným finančním zdrojem projektu je dlouhodobý bankovní úvěr, který 

zvítězil v zadávacím řízení na finanční služby vypsané zadavatelem. Investor projektu 

vyzval 16. 7. 2009 k podání nabídek tři největší bankovní instituce v ČR: Komerční 

banku, Československou obchodní banku a Českou spořitelnu. Zpracování zadávacího 

řízení a zadávací dokumentace se neřídilo zákonem 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ale byla respektována Metodika pro zadávání veřejných zakázek podle 

tohoto zákona, zároveň s metodikou zadávání zakázek financovaných ze zdrojů 

Evropské unie, schválenou a doporučenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

Příručka pro žadatele a příjemce ROP JV obsahuje veškeré informace pro postup 

příjemce dotace. V této informační příručce je rozděleno zadávací řízení podle 

finančních limitů zakázek, na zakázky malého rozsahu a zakázky vyšší hodnoty, které 

se blíže dělí do kategorií.  

Zadavatel projektu ZŠ Šlapanice vybízel k podání nabídek na veřejnou zakázku malého 

rozsahu 3. kategorie, to znamená, že předpokládaná hodnota zakázky na služby se 

pohybovala v rozhraní 800 tis. – 2 mil. Kč (bez DPH). Obsahem zadávací dokumentace 

veřejné zakázky malého rozsahu na bankovní a finanční služby pro akci rekonstrukce 

„pavilonu B“ je: 

 předmět veřejné zakázky včetně platnosti nabídky a termínu dodání služby 

- žádost k předložení nabídky investičního úvěru na spolufinancování akce ve 

výši 11,253 mil. Kč a na předfinancování dotace z ROP JV ve výši 17,413 mil. 

Kč, zahájení čerpání úvěru v říjnu 2009 do doby splatnosti 31. 12. 2013 

 požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny s dobou splatnosti 

- poplatky, úroky a jiné odměny související s poskytnutím úvěru a jeho 

splácením do doby konečné splátky - nejdříve 31. 12. 2013 

 platební podmínky a podmínky překročení nabídkové ceny  

- zadavatel žádá měsíční splátky úvěru inkasem, navýšení nabídkové ceny se 

respektuje pouze za předpokladu změny sazby daně z přidané hodnoty 

 rozsah požadavků na kvalifikaci 

- zadavatel vyžaduje prokázání kvalifikace pouze v rámci základních a 

profesních předpokladů, jelikož je přesvědčen o jejich odborné způsobilosti 
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 nabídka (návrh smlouvy), její obsah a forma 

- zadávací dokumentace přesně specifikuje formu, obsah nabídek a přikládá 

formulář, krycí list, který je nedílnou součástí této nabídky 

 lhůta pro podání nabídek 

- lhůta končící pro podání nabídek stanovena na 31. 7. 2009 v 12:00 hodin 

 základní kritéria pro zadávání veřejné zakázky 

- zadavatel nastavil základním kritériem ekonomickou výhodnost nabídek, 

jehož dílčím kritériem je nejnižší nabídková cena 

- zpracování nabídek se mělo držet třemi podmínkami kritérií zadavatele, 

vymezených jejich procentuální váhou pro posuzování (viz tabulka 4.1.4-3) 

 Adresa pro podání nabídek, termín otevírání obálek s nabídkami, 

identifikační údaje zadavatele, archivace nabídek, a další. 

Otevírání obálek s nabídkami proběhlo v zasedací místnosti MěÚ Šlapanice dne 3. 8. 

2009 v 11:15 hodin čtyřčlennou komisí v čele s Ing. arch. Jaroslavem Klaškou 

(starostou města). Všechny tři podané nabídky byly předány v řádné lhůtě, pečlivě 

uzavřeny a označeny podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Předložené 

nabídky obsahovaly všechny kritéria, kromě nabídky č. 2 (od ČSOB), kde chyběla 

druhá varianta cenové nabídky. Komise posoudila chybějící kritérium nabídky č. 2 jako 

podpůrné a připustila postoupení nabídky do dalšího kola hodnocení. Obsahy všech 

nabídek a jejich hodnocení komisí je znázorněno v tabulce 4.1.4-4. a v tabulce 4.1.4-5. 

Tabulka 4.1.4 – 3: Kritéria pro zadávání veřejné zakázky ZŠ Šlapanice 

Základní kritérium pro zadání veřejné nabídky Váha kritérií 

1. Cenové kritérium 
a) Výše úrokové sazby ve dvou variantách 

aa) fixní úroková sazba na celou dobu čerpání a  

splácení úvěru, tj. od 09/2009 do 12/2013 

ab) pohyblivá sazba (s použitím jednoměsíční sazby 

PRIBOR podle ČNB)     

b) Celková cena všech poplatků související s úvěrem 

70 % 

Další podmínky  30% 

2. Možnost předčasné splátky (částečná či celková splátka) 20 % 

3. Zajištění úvěru (splnění předpokladu zadavatele se 

zajištěním úvěru vlastními rozpočtovými příjmy) 
10 % 
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Pozn.: PRIBOR, neboli Prague InterBank Offered Rate, je průměrná sazba, která odráží 

vývoj peněžního trhu, a za kterou jsou banky ochotny si mezi sebou půjčit. PRIBOR se 

používá u poskytování úvěrů jako referenční (úroková sazba), v našem případě se jedná 

o jednoměsíční sazbu navrhnutou ČNB s přidaným procentem úroků od vybrané banky. 

V roce 2009 se tato jednoměsíční referenční sazba od ČNB nacházela na 1,85%. 

Tabulka 4.1.4 – 4: Cenové nabídky uchazečů o veřejnou zakázku ZŠ Šlapanice 

Nabídka Uchazeč 

Cenová nabídka finančních 

služeb bez DPH 

Varianta aa Varianta ab 

Nabídka č. 1 Komerční banka, a.s. 1 641 881 Kč 1 090 696 Kč 

Nabídka č. 2 Československá obchodní banka, a.s. nepředloženo 1 031 452 Kč 

Nabídka č. 3 Česká spořitelna, a.s. 1 934 063 Kč 1 437 048 Kč 

Ceny včetně DPH zůstávají ve stejné výši, neboť se zde DPH neuplatňuje. 

Tabulka 4.1.4 – 5: Tabulka celkového hodnocení nabídek komisí města Šlapanice 

Nabídka 
Bodové hodnocení kritérií Součet bodů Pořadí 

1.aa 1.ab 2. 3. Varianta„a“ Varianta„b“ „a“ „b“ 

Nabídka č. 1 280,0 266,0 80,0 40,0 400,0 386,0 1 1 

Nabídka č. 2 ---- 280,0 60,0 40,0 100,0 380,0 3 2 

Nabídka č. 3 238,0 201,6 80,0 40,0 358,0 321,6 2 3 

Podle hodnotícího ukazatele vyšla komisi jako nejlepší nabídka č. 1 od Komerční 

banky, a to v případě obou předložených variant. Po jednání hodnotící komise s Radou 

města Šlapanice, došlo ke schválení a podepsání úvěrové smlouvy s Komerční bankou, 

a.s na úvěr s pohyblivou úrokovou sazbou (varianta „b“). Celková výše úvěru činila 

28 666 800 Kč s pohyblivou úrokovou sazbou jednoměsíčního PRIBORU. Termín 

splátek byl vyjednán podle smluvních podmínek úvěru mezi klientem a bankou na 3 

etapy v podobě 1. splátky z dotace ROP, 2. - 12. čtvrtletní splátky a poslední splátky na 

konci roku 2013. Výše přibližných splátek je k nahlédnutí v tabulce 4.1.4-6. Zdroje 

splácení úvěru jsou zajištěné z dotace ROP JV ve výši 17,4 mil. Kč a jsou tak 

budoucími rozpočtovými příjmy města Šlapanice. 
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Tabulka 4.1.4-6: Přibližné splátky úvěru veřejné zakázky ZŠ Šlapanice 

Etapy splátek Termín 

splátek 

Počet 

splátek 
Splátky v Kč Úroky v Kč 

1. splátka 30.9.2010 1 18 213 400,00 451 692,32 

2.– 12. splátka 
Čtvrtletní od 

12/20010 do 

9/2013 

12      800 000,00     19 840,00  

Poslední splátka 31.12.2013 1      853 400,00      21 164,32  

Celkem 9/2009 - 12/2013 (14 splátek) 28 666 800,00 
   710 936,64 

+379 759,36 

1 090 696,00 
Pozn.: Příplatky za poskytnutí úvěru zahrnuté v nabídkové ceně cca ve výši 380 tis. Kč. 

4.1.4.3 Vlastní zdroje 

V neposlední řadě mezi finanční zdroje veřejné zakázky ZŠ Šlapanice náleží 

vlastní příjmy z  rozpočtu města Šlapanice. Podílí se zde necelými 5% (2 029 646,30 

Kč) z celkové částky projektu, což stačí pro udržení dotačního příslibu. Z toho již bylo 

833 tis. Kč uhrazeno roku 2008 na projektovou dokumentaci a na zpracování žádosti o 

dotaci. Budoucí rozpočtové příjmy města Šlapanice půjdou na úhradu zbylé části 

bankovního úvěru do výše 11,3 mil. Kč. 

4.2 Možnosti financování veřejné stavební zakázky 

Pro porovnání peněžních prostředků k zajištění profinancování veřejné 

stavební zakázky v rozdílné roční době poslouží projekt ZŠ Šlapanice –„Rekonstrukce 

pavilonu B“.  

Vzhledem ke zvýšení sazby DPH z 19% na 20%, které bylo uzákoněno od 1. 1. 2010, 

novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se změní i cena zakázky za 

stavební práce (oproti roku 2009). Změnu znázorňuje tabulka č. 4.2-1. Celková cena 

veřejné stavební zakázky včetně DPH by nyní vykazovala hodnotu 45 569 200 Kč.  
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Tabulka č. 4.2 – 1: Změna ceny zakázky za stavební práce ZŠ Šlapanice 

 Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH 

Cena zakázky za 

stavební práce 

do 1. 1. 2010 

36 050 002 Kč 6 849 500 Kč 42 899 502 Kč 

Cena zakázky za 

stavební práce 

od 1. 1. 2010 

36 050 002 Kč 7 210 000 Kč 43 260 002 Kč 

 

 

 

 

 

Rozdíl ceny zakázky = 360 500 Kč 

4.2.1 Vlastní finanční zdroje města Šlapanice 

Finanční zdroje města zjistíme prostřednictvím schválených rozpočtů od roku 

2009 do letošního roku 2012. Rozpočet na příslušný rok zaujímá počáteční bod 

v procesu řízení činnosti města. Funkcí rozpočtu je stanovení priorit v rámci veřejných 

statků, které město poskytuje. Kromě této funkce zaujímá rozpočet i mnoho dalších, 

jako je například: plán pro zajištěná solventnosti města, alokace zdrojů v rámci různých 

městských činností, rozhoduje v rámci možností o úrovni zdanění a poplatků, zajišťuje 

zákonnost výdajů v rozpočtovém období a především poskytuje informace o finanční 

situaci města. Souhrnný rozpočet obsahující kapitálové a běžné příjmy i výdaje, je 

vyžadován pro potřeby statistického výkaznictví. Běžný rozpočet zahrnuje pravidelně se 

opakující výdaje, jako jsou mzdy zaměstnanců města nebo úrokové platby 

z dlouhodobých dluhů. Oproti tomu kapitálový rozpočet soustřeďuje zdroje na získání 

dlouhodobých aktiv (financování investičních výdajů). Celkový rozpočet se zpravidla 

sestavuje jako vyrovnaný, to znamená, že jeho příjmy se rovnají výdajům. Roční 

přebytek za běžný rok může posloužit k pokrytí výdajů dalšího roku nebo k vyrovnání 

rozpočtového schodku.  

Schválené rozpočtové příjmy a výdaje města Šlapanice jsou zobrazeny v tabulce 4.2.1-1 

v rozmezí let 2009 - 2012. Kladná hodnota ve sloupci „příjmy-výdaje“ je označovaná 

jako přebytek rozpočtu, který město využilo ke splácení bankovních úvěrů. V roce 

2010, kdy tato hodnota se vyskytovala v záporných číslech, se jednalo o čerpání 

investičních úvěrů (-35 627 300 Kč) a o jejich částečnou splátku (+3 600 000 Kč).  

Strukturu příjmové části rozpočtu města Šlapanice tvoří: daňové příjmy, nedaňové 

příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace. Důležitou součástí příjmů pro hospodaření 
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města jsou příjmy daňové: příjmy z přidané hodnoty, příjmy fyzických a právnických 

osob. Do daňových příjmů rovněž patří daň z nemovitostí a poplatky za poskytované 

služby a činnosti. Další neméně významnou součástí příjmů jsou příjmy nedaňové, tedy 

příjmy ze správy majetku a administrativních poplatků, například: sběr a svoz 

komunálního odpadu, cestovní ruch, správa v zemědělství a lesním hospodářství, a jiné. 

Příjmy s nejnižším podílem celkových příjmů z rozpočtu mají v dnešní době příjmy 

kapitálové, které prakticky nevykazují ani 2 % celkových příjmů.  

Skladbu výdajové části rozpočtu města Šlapanice tvoří: běžné výdaje, kapitálové výdaje 

a financování. Výdaje jsou souhrnné finanční prostředky vydané převážně na chod 

města a jim zřízeným organizacím. Postupný vývoj příjmů a výdajů v jednotlivých 

letech města Šlapanice znázorňují obrázky 4.2.1-1. a 4.2.1-2. 

Tabulka č. 4.2.1 – 1: Přehled příjmů a výdajů města Šlapanice za období 2009-2012 

ROK PŘÍJMY [Kč] VÝDAJE [Kč] PŘÍJMY – VÝDAJE 

2009 145 430 000 138 710 000 6 720 000 

2010 

 
135 067 500 167 094 800 -32 027 300 

2011 126 770 300 119 570 300 7 200 000 

2012 131 808 202 124 659 600 7 148 600 

 

 

Obrázek č. 4.2.1 – 1: Vývoj příjmů města Šlapanice za období 2009-2012 
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Obrázek č. 4.2.1 – 2: Vývoj výdajů města Šlapanice za období 2009-2012 

Pro město Šlapanice má důležitý význam vyšší příjem z daní, jako hlavní zdroj pro 

vlastní financování projektů. Velkou část příjmů přinášejí i poskytované dotace na 

investiční projekty, převážně dotace z fondů ČR a EU. Největší výdaje města 

představují výdaje na činnost místní správy, chod základní školy, odvádění a čištění 

odpadních vod. Vyšší výdaje vznikly v roce 2010, kdy proběhlo dokončení projektu 

„rekonstrukce pavilonu B“. Jelikož je tento projekt málo ziskový, spíše neziskový, musí 

město Šlapanice přispívat větším obnosem financí na výdaje vzniklé v souvislosti s jeho 

provozem. V době zvyšování výdajů na provoz budovy, město snížilo výdaje na správní 

činnosti (mzdy zaměstnanců) podle posledního znění nařízení vlády. Pro získání většího 

množství finančních prostředků by mohlo město dosáhnout prostřednictvím prodeje 

pozemků, určených na výstavbu rodinných domů. Příjmy z prodeje jdou do 

rozpočtových příjmů kapitálových, z kterých se investují dlouhodobé investiční akce. 

4.2.2 Cizí finanční zdroje města Šlapanice 

Do skupiny cizích zdrojů pro poskytnutí finanční výpomoci pro města a obce 

spadají zdroje:  

 nenávratně poskytnuté (dotace), 

 návratně poskytnuté (úvěry, leasingy), 

 speciální (PPP projekty, prostředky partnerů). 
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DOTACE EU: Pro projekt ZŠ Šlapanice – „rekonstrukce pavilonu B“ může být 

poskytnuta dotace z EU v maximální výši 70% uznatelných nákladů nebo minimální 

výši 2 mil. Kč, pro oblast v prioritní ose 3.2. 

Maximální výše dotace:  

Dotace 70% Spolufinancování 30% Celkové způsobilé výdaje 100% 

31 220 000,00 Kč 

 

13 380 000,00 Kč 

 

44 600 000,00 Kč 

 Minimální výše dotace: 

Dotace 4,48% Spolufinancování 95,52% Celkové způsobilé výdaje 100% 

2 000 000,00 Kč 

 

42 600 000,00 Kč 

 

44 600 000,00 Kč 

 

ÚVĚR OD EVROPSKÉ BANKY: Jde o municipální úvěr od Evropské banky pro 

obnovu a rozvoj (EBRD) nebo o globální úvěr od Evropské investiční banky (EIB). O 

finanční podporu je možné požádat u projektů, které splňují podmínky uvedené 

v tabulce 4.2.2-1 a 4.2.2-2.  

Největší zkušenosti s poskytováním municipálních úvěrů EBRD má Komerční banka, 

která doporučuje tyto služby využít s co nejdelší dobou splatnosti, neboť od délky 

splatnosti úvěru se odvíjí výše dotace na poskytovaný úvěr. [16] 

Globální úvěr EIB poskytuje úrokové zvýhodnění na přijatém financování od 

zprostředkující banky. Zdroje z EIB lze využít na realizaci projektů financovaných 

například i Českou spořitelnou, a to formou investičního úvěru. Dále lze využít i přímou 

finanční podporu s podmínkou, že náklady na projekt budou do 125 mil. Kč s místem 

realizace v NUTS2 Severovýchod, Jihozápad, Severozápad, Jihovýchod. [16]  

Tabulka č. 4.2.2 – 1: Podmínky pro žadatele EBRD  

Žadatel města a obce do 100 tisíc obyvatel 

Výše úvěru 5 mil Kč – 125 mil Kč 

Délka úvěru 5 - 15 let 

Výše dotace 
až 5 % z čerpaného úvěru + dotace na poradenské 

služby až 622,5 tisíc Kč 

Vhodné projekty 

sociální infrastruktura (školy, rekreační objekty, apod.), 

čištění odpadních vod, dopravní infrastruktura a další 

projekty 
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Tabulka č. 4.2.2 – 2: Podmínky pro žadatele EIB 

Žadatel města a obce a jimi zřízené organizace 

Výše úvěru 1 mil Kč – 624 mil Kč 

Délka úvěru min. 4 roky 

Podmínka 
Pro projekt připraven k realizaci nebo pro dokončený 

projekt před méně jak 6-ti měsíci, realizace do 3 let. 

Vhodné projekty 

Investice ve vzdělání, obnova městských budov a jejich 

veřejných zařízení, sport, kultura a turistika, a další 

projekty 

Poskytnutý úvěr na celkové financování projektu: 

Celková cena investice Max. dotace (při 5 letech) 

45 569 200,00 Kč 4 556 920,00 Kč 

Poskytnutý úvěr na spolufinancování projektu: 

Výše úvěru při 30 % 

spolufinancování dotace 
Max. dotace (při 5 letech) 

13 380 000,00 Kč 669 000,00 Kč 

Výše úvěru při 95,52 % 

spolufinancování dotace 
Max. dotace (při 5 letech) 

42 600 000,00 Kč 2 130 000,00 Kč 

Zdroje z EBRD i EIB lze vhodně využít u projektů financovaných ze strukturálních 

fondů EU, kde úvěrem lze pokrýt až 100% nákladů projektu. Municipální úvěr 

poskytovaný přes Evropskou banku je výhodný pro větší projekty, které by se splácely 

dlouhodoběji a tím získaly větší dotační zdroje. Pro projekt ZŠ Šlapanice – 

„rekonstrukce pavilonu B“ by tento úvěr mohl být poskytován přes Komerční banku, 

s kterou město již déle spolupracuje a tento způsob financování poskytuje. Avšak jako 

výhodnější varianta se nabízí globální úvěr sjednaný přes Českou spořitelnu, kde EIB 

posuzuje financování projektu individuálně a s nejvýhodnější nabídkou na finančním 

trhu ČR. Nevýhodou obou úvěrů jsou vysoké náklady na administrativu. 

STÁTNÍ DOTACE: Město Šlapanice by mohlo zažádat o dotace na projekt ze státních 

fondů přes portál Jihomoravského kraje nebo přes jednotlivá ministerstva podle účelu 

daného projektu. Dotace z Jihomoravského kraje jsou poskytované ve veřejném zájmu 

v souladu s Programem rozvoje Jihomoravského kraje tak, aby byl zajištěn všestranný 

rozvoj území kraje a uspokojeny potřeby občanů tohoto kraje. Dotace přes ministerstva 

jsou unikátně a případově řešena teprve podle žádosti o jejich poskytnutí. Peněžní výše 
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z těchto programů však není natolik vysoká, aby mohl pokrýt alespoň 70% způsobilých 

výdajů, jak tomu je u dotací z EU. 

Ministerstva ČR vypisují každoročně své dotační programy pro zajištění 

spolufinancování investičních i neinvestičních projektů. V našem případě můžeme volit 

z vhodně vypsaných dotačních programů:  

 Ministerstva pro místní rozvoj, 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

 Národního fondu. 

Tabulka č. 4.2.2 – 3: Možné využití státních dotačních programů pro rok 2012  

Název programu Výše dotace Podmínky 

Zkvalitnění 

sportovního prostředí 

přes portál JM kraje 

Max. 200 000 Kč 

Min.   20 000 Kč 

Min. spoluúčast je 40%, žadatelé 

pouze obce a právnickém osoby, 

program zajištěn přes odbor školství 

Individuální dotace 

přes portál JM kraje 
nezveřejněno 

Přijetí žádosti celoročně, program 

zajištěn přes odbor kancelář hejtmana 

Ministerstvo školství a 

mládeže- program 

133510 

nezveřejněno 

Dotace pouze k úhradě faktur, pouze 

pro investice schválené odborem 

sportu MŠMT 

BANKOVNÍ KOMUNÁLNÍ ÚVĚRY: Město Šlapanice již dlouhodobě spolupracuje 

s třemi největšími bankovními institucemi v ČR, kterými jsou: 

 Československá obchodní banka, a.s. 

 Česká spořitelna, a.s. 

 Komerční banka, a.s. 

Všechny zmíněné bankovní instituce nabízejí různé druhy služeb pro financování 

komunálních investičních projektů. V následujících tabulkách (4.2.2-4. – 6.) jsou 

předloženy finanční služby jednotlivých bankovních institucí.  

Předfinancování projektu je nedílnou součástí z hlediska financování projektu 

s poskytnutými zdroji z fondů EU a ČR. Jedná se o překlenutí časového nesouladu mezi 

potřebou hradit výdaje projektu a čerpáním dotací. Mezi produkty tzv. překlenovacích 

úvěrů patří municipální úvěr a municipální úvěr revolvingový.  
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Banka zpravidla vyžaduje ručení úvěru, a to jedním z následujících způsobů: finančním 

ručením, nehmotným majetkem, hmotným majetkem, cennými papíry, bankovní 

zárukou nebo kombinací některých z těchto způsobů.  

Tabulka č. 4.2.2 – 4: Služby Československé obchodní banky (ČSOB) [17] 

ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, a.s. 

Typ služby Charakteristika Výhody 

Příslib úvěru 

- poskytnutí svým klientů úvěrový příslib 

financování projektu pro příjemce dotace 

- zajištění dokladů prokazující financování 

daného projektu 

- vyšší pravděpodobnost příslibu 

dotační podpory z fondů EU  

Úvěr na 

předfinancování 

projektu 

- krátko/středně/dlouhodobý úvěr 

- na úhradu uznatelných nákladů 

s postupným splácením z dotací EU nebo 

na náklady nekryté dotací ani vlastními 

zdroji klienta 

- čerpání na základě předložených dokladů 

- splácení z dotací, státního rozpočtu nebo 

příjmů dlužníka dle splátkového kalendáře 

- úroková sazba v období čerpání 

pohyblivá vázaná PRIBOR 

- individuální nastavení podle 

konkrétních potřeb 

- po splacení poslední splátky 

z dotací se může stanovit sazba 

úvěru jako fixní 
Úvěr na 

spolufinancování 

projektu 

Tabulka č. 4.2.2 – 5: Služby České spořitelny (ČS) [17] 

ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s. 

Typ služby Charakteristika Výhody 

Dodavatelský úvěr 

- předběžné dohodnutí investora, 

dodavatele a banky 

- financování dodavatelem investiční 

projektů formou realizace komplexní 

dodávky stavby či technologie 

s následným odkupem pohledávek (po 

kolaudaci) 

- úhrada ceny platebními směnkami 

nebo fakturou s odloženou splatností 

- splácení podle splátkového kalendáře 

- zrychlení výběrového řízení 

na dodavatele  

- uhrazení ceny po převzetí díla 

- postupné splácení s možností 

nepravidelných splátek 

- pevná úroková sazba po celou 

dobu splatnosti 

- doba splatnosti až 15 let 

s možností odložení 1. splátky 

- nemusí probíhat přes účty ČS 

Hypoteční úvěr 

komunální sféry 

- financování nemovitostí a pro nové 

bytové jednotky se státním příspěvkem 

- úvěry se splatností až 20 let 

- bezhotovostní účelový převod 

prostředků v rámci čerpacího kalendáře 

- individuální úročení 

- individuální čerpání dle 

smlouvy 

- zvýhodněný splátkový 

program pro jednotlivé roky  
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Tabulka č. 4.2.2 – 6: Služby Komerční banky (KB) [17] 

KOMERČNÍ BANKA, a.s. 

Typ služby Charakteristika Výhody 

Municipální 

úvěr v Kč i cizí 

měně 

- krátko/středně/dlouhodobý úvěr 

- úroková sazba pevná i pohyblivá 

- splácení a čerpání jednorázově i postupně 

nebo podle dohodnutých termínů 

- vychází ze skutečně vynaložených 

nákladů 

- možnost přímých plateb na účet 

dodavatele 

- možnost realizovat finančně 

náročné projekty 

- financování hmotného, 

nehmotného i stávajícího 

investičního majetku 

- možnost překlenutí časových 

nesouladů mezi příjmy a výdaji 

rozpočtu 

Balíček 

municipality 

- finanční služby a produkty pro efektivní 

správu financí 

- obsahuje běžný účet a variabilní nabídku 

produktů: zvýhodněné podmínky úvěru, 

leasing, zaměstnanecké výhody, atd. 

- individuální nastavení dle 

konkrétních potřeb 

- nižší úroková sazba 

- překlenutí nedostatku prostředků 

- úspora finančních nákladů 

Program 

PONTE II 

- pro projekty podporované z fondů EU 

- předfinancování krátko/střednědobý 

- spolufinancování středně/dlouhodobý na 

výdaje projektu, které nejsou kryty dotací z 

EU  

- ceny úvěrů se řídí Sazebníkem KB 

- čerpání: jednorázově nebo postupně, 

platby na účet dodavatele nebo klienta 

- nabídka odpovídá potřebám 

žadatelů o dotaci 

- časová a věcná provázanost KB 

a státních institucí 

- financuje výdaje nekryté 

dotacemi 

Municipální 

úvěr 

revolvingový 

- úvěr krátkodobý, účelový s možností 

obnovování 

- s pohyblivou úrokovou sazbou 

- splácení z čerpané dotace nebo vlastních 

zdrojů 

- díky účelnosti bývá úroková 

míra výrazně nižší než u běžných 

úvěrů 

- splátky měsíční, čtvrtletní i 

podle sjednaných termínů 

Všechny výše zmiňované nabídky na bankovní služby jsou vybrány na financování 

investičního projektu ZŠ Šlapanice – „rekonstrukce pavilonu B“. Vyhovující nabídka na 

námi zvolený projekt by mohl být program PONTE II od KB při zajištění 

spolufinancování projektu dotacemi z EU. Další výhodnou nabídkou pro obce a města s 

neměnnými ročními příjmy je od ČS v podobě dodavatelského úvěru s tvárnou dobou 

splatnosti. 

LEASING: Způsob financování leasingem je nevyhovující pro investování veřejné 

stavební zakázky, neboť vyjde jako nejvíce nákladný, prakticky předražený. Leasing se 

vhodněji využije na financování technologií společně s využitím dotací z EU a pro 

finančně silné společnosti. 
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Princip leasingu u Komerční banky je znázorněn na následujícím obrázku:  

1. Výběr předmětu 

2. Schválení leasingu, leasingová smlouva 

3. Komunikace o předmětu 

4. Kupní smlouva a výplata 

5. Splácení splátek 

6. Servis  

 

 

PROSTŘEDKY PARTNERŮ: Města i obce, které nemají dostatečnou možnost využít 

evropských a státních dotací, se mohou obrátit na prostředky: 

 svazu měst a obcí České republiky, 

 spolků a občanských sdružení a 

 podnikatelských subjektů. 

Svaz měst a obcí ČR poskytuje finanční prostředky převážně na oblast legislativy a 

různých opatření týkajících se existence měst a obcí. Ani další skupina partnerů, spolky 

a občanská sdružení, nezajistí dostatečné financování na realizaci investičního projektu. 

Jejich finanční možnosti se lépe hodí na pořádání veřejných akcí. Vlivnou skupinou 

finančních partnerů jsou podnikatelské subjekty (soukromý sektor), které ve formě PPP 

projektů (dále podrobněji popsány) napomáhají veřejnému sektoru s financováním a 

provozem veřejné služby. 

PPP PROJEKTY: Public Private Partnership neboli veřejno-soukromé partnerství 

vzniklo za účelem využití zdrojů a schopností soukromého sektoru při zajištění veřejné 

infrastruktury nebo veřejných služeb. PPP projekty zvyšují kvalitu a efektivnost 

veřejných služeb a urychlují realizaci významných veřejných projektů, které mají 

pozitivní dopad na rozvoj ekonomiky. Zadavatelem je vždy veřejný subjekt, který 

specifikuje potřeby a výstupy projektu. Úkolem soukromého sektoru je co nejefektivněji 

obstarat veřejnou službu podle zadavatele, kde je prioritním hodnotícím kritériem 

ekonomická výhodnost. Veřejný sektor platí roční splátky za dostupnost služby nebo 

přenechá vybírání platby soukromému sektoru od uživatelů služby (u projektů 

vykazujících zisk). I v případě PPP projektu banky poskytují financování akce, někdy 
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až do 95 % nákladů s podmínkou vlastnictví speciálních práv. Na konci projektu 

přechází služba do vlastnictví veřejného sektoru. Poskytnuté výhody a nevýhody PPP 

projektu jsou popsány v tabulce 4.2.2-7 společně s podmínkami jeho využití. [18] 

Tabulka č. 4.2.2 – 7: Výhody a nevýhody PPP projektů  

PPP PROJEKTY 

Předpoklady 

vhodného 

využití 

- racionální důvod veřejného sektoru využít PPP projekt jako nejlepší variantu 

předběžné zhodnocení projektu s předpokladem výnosu vyšší hodnoty za peníze 

- vzájemné upřesnění a sdílení cílů veřejného i soukromého sektoru 

- spolupráce sektorů jako kompenzace zodpovědnosti za rizika 

- rizika musí být převoditelná a sdělitelná 

- dostatečný zájem soukromého sektoru podílet se na PPP projektu 

Výhody 

- veřejný sektor získává vyšší kvalitu služeb za stejných nebo nižších nákladů 

- rozdělení rizika mezi sektory podle schopnosti sektoru jim nejlépe zodpovídat 

- umožňuje se sektorům věnovat těm pracím, které umí nejlépe bez ztráty kontroly 

- efektivní realizace projektu: rychlejší a bez rizika na překročení rozpočtu 

- oboustranná výhodnost pro soukromý i veřejný sektor 

- motivace soukromého sektoru, příležitost vyšších dlouhodobých příjmů 

Nevýhody 

- vyšší náročnost na výběr soukromého partnera 

- není vhodný pro všechny druhy projektů 

- vyšší náklady na financování soukromého partnera 

- složitější řízení dlouhodobého kontraktu 

- nižší míra flexibility v průběhu projektu 

PPP projekty jsou v rámci obce a města nejčastěji využívané na financování ziskových 

investičních projektů, které by mohly nalákat potenciální soukromé partnery na 

vyhlídku vyšších příjmů ze spolupráce. Projekt ZŠ Šlapanice – „rekonstrukce pavilonu 

B“ je málo ziskový, téměř neziskový, proto by nebylo výhodné zvolit tento druh 

financování a spolupráce.  

Mezi přijatelné alternativy financování projektu ZŠ Šlapanice – „rekonstrukce pavilonu 

B“ se nabízí dotace z EU společně s úvěrem od Evropské banky, která zajistí 

nejvýhodnější nabídku finančních služeb na českém trhu. Pokud by městu nebyla 

poskytnuta dotace (EU či státní), má velkou možnost realizovat projekt za pomoci 

vlastních zdrojů a poskytovaných úvěrových služeb od bankovních institucí. 

Navrhovala bych menší změnu u vybraného projektu města Šlapanice, aby umožnili 

bankám v podání nabídky návrh na úvěr poskytovaný přes Evropskou banku. Náročnost 

na náklady spojené s administrativou úvěru z Evropské banky lze vykompenzovat 

možným poskytnutím dotací na poradenské služby.  
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4.3 Financování veřejných zakázek v Jihomoravském kraji 

Pro přehled financování veřejných stavebních zakázek v Jihomoravském kraji, 

jsem sestavila dotazník určený pro správní obvody obcí tohoto kraje s rozšířenou 

působností. Na území České republiky se nachází 35 Jihomoravských správních 

obvodů, z toho pouhých 21 obcí s rozšířenou působností. Na dotazník odpovědělo osm 

z možných jednadvaceti měst (obrázek 4.3-4), které v roce 2010 a 2011 uskutečnili 

veřejné zakázky na stavební práce.  

Prakticky všechny uvedené veřejné zakázky jsou z pohledu předpokládané hodnoty 

podlimitní, až na dvě výjimky, kde se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu 

(tabulka 4.3-3). Pokud bychom brali předpokládanou hodnotu zakázky podle novely 

„ZVZ“, všechny uvedené veřejné zakázky na stavební práce by byly součástí 

podlimitních veřejných zakázek, tedy s nejnižší předpokládanou hodnotou 1 000 000 Kč 

(bez DPH). Údaje o cenové výše realizovaných veřejných zakázek roku 2010-11 od 

dotazovaných zadavatelů znázorněno na obrázku  4.3-1.  

Nejčastěji uváděným kritériem pro zadávací řízení na veřejné stavební zakázky je 

nejnižší nabídková cena. Díky novele „ZVZ“ bude cena jako jediné možné kritérium v 

zadávacím řízení pro zakázky jiného než malého rozsahum (do předpokládané hodnoty 

1.000.000 Kč), kde ostatní kritéria umožněna nebudou. Výsledný efekt by měl zaručit 

hospodárnější využití finančních zdrojů na veřejné zakázky. 

 

Obrázek č. 4.3– 1: Veřejné stavební zakázky roku 2010-11 v Jihomoravském kraji 
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U daných zakázek jsem sledovala finanční zdroje, které veřejní zadavatelé nejčastěji 

využívají, v porovnání dvou po sobě jdoucích roků 2010 a 2011. Tato skutečnost je 

znázorněna na obrázku 4.3-2. Největší obnos poskytnutých finančních zdrojů na veřejné 

zakázky tvoří pro dotazované zadavatele dotace z Evropské unie (pro rok 2010) a 

vlastní zdroje z rozpočtů. Pouze v ojedinělých případech se město odhodlá využít 

finančním zdrojům od bankovních institucí. 

Pokud žádost o dotaci byla městu odmítnuta, tak se veřejnou zakázku snažili zrealizovat 

za pomoci vlastních zdrojů. V některých případech se projekt konal pouze v omezeném 

(a nejnutnějším) rozsahu. Z dotazníků nám vyšla 58 % možnost realizace projektu při 

odmítnutí poskytnutí dotace. Nezískání dotačních prostředků znamená poloviční riziko 

realizace projektu. Nejvíce projektů, které byly realizovány v JM kraji, se uskutečnily 

za pomocí poskytnutých státních dotací. Týkalo se to především projektů v oblasti 

rekonstrukcí školních budov, novostaveb cyklostezek a obnova technických zařízení.   

 

Obrázek č. 4.3– 2: Různorodé využití finančních zdrojů v Jihomoravském kraji 

Při podání žádosti o dotace (z EU či státní) je nejčastějším problémem krátká doba na 

podání žádosti a vypracování projektové dokumentace v požadovaném rozsahu.  

Zpracování projektové dokumentace je někdy až příliž zdlouhavé a náročné, aby 

vyhovělo požadavkům na hodnotící i bodovací kritéria při posouzení veřejné zakázky. 

V souvislosti s čerpáním dotací vyplývají pro města a obce vysoké náklady na její 

administrativu. Pokud chce město nebo obec uspět s žádostí o dotaci, často se obrací na 

specializované firmy, jejichž předmětem zájmu je správné a úplné vyhotovení 

veškerých podkladů a dokumentů k zajištění příslibu dotačních zdrojů. 
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Obrázek 4.3 – 4: Dotazované obce v Jihomoravském kraji 
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5 ZÁVĚR 

Na začátku teoretické části své bakalářské práce jsem se zabývala vysvětlením 

základních pojmů a náležitostmi týkajících se veřejné zakázky podle poslední novely 

účinné od 1. 4. 2012. Zásadní změny v novele se především týkají zpřísnění (snížení) 

hranic pro veřejné zakázky malého rozsahu, změny v postupu zadávacího řízení, 

zavedení plné elektronizace, změna u kvalifikačních předpokladů, zavedení seznamu 

hodnotitelů a v některých případech nutné vyjádření osob s odbornou nebo zvláštní 

způsobilostí.  

V návaznosti na novelu „ZVZ“ jsem se soustředila na finanční zdroje veřejného 

zadavatele, které můžeme rozdělit do tří hlavních skupin: vlastní zdroje, cizí zdroje 

(návratné a nenávratné) a prostředky partnerů. Značná část peněz na nejvýznamnější 

veřejné projekty jdou právě z fondů Evropské unie.  

Pro praktickou část své práce jsem si vybrala již uskutečněný projekt města 

Šlapanice: „ZŠ Šlapanice – rekonstrukce pavilonu B“, který je zajímavý z hlediska 

zadávání a financování. Na tuto stavební zakázku, v celkové hodnotě nákladů 45,2 mil. 

Kč (způsobilé náklady 44,3 mil. Kč), byly vypsány zadávací řízení nejen na projektovou 

dokumentaci a zhotovitele, ale také na finanční služby v oblasti bankovnictví. Město si 

najalo specializovanou agenturu na vypracování žádosti o dotaci pro ROP JV, která jim 

následně byla schválena v celé výši 70% uznatelných nákladů (31 mil. Kč). Zbylé 

finanční náklady tvořily vlastní finanční zdroje města ve výši 4,6% (2 mil. Kč) a 

sjednaný bankovní úvěr ve výši 25,4% (11,3 mil. Kč).  

V souvislosti s finančním řešením zvoleného projektu jsem vyhledala další možné 

finanční prostředky umožňující výhodnou realizaci zakázky z ekonomického hlediska. 

Jako potenciální příležitost u zadávacího řízení na bankovní služby, při 

spolufinancování dotací z fondů EU, bych umožnila bankám podat návrh na úvěr 

poskytovaný přes Evropskou banku, kterým lze pokrýt až 100% nákladů projektu 

s možným poskytnutím dalších dotací na sjednaný úvěr. Mezi další přijatelné bankovní 

služby patří: program PONTE II a municipální úvěr revolvingový od KB, dodavatelský 

úvěr od ČS nebo úvěr na spolufinancování projektu u ČSOB.  Pokud by městu nebyla 

poskytnuta dotace (státní ani evropská) dokázala by financovat veřejný projekt 
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z vlastních zdrojů, převážně z příjmů daňových a kapitálových, s kombinací široké 

nabídky poskytovaných služeb na bankovním trhu. Novodobou formou zajištění 

veřejných zakázek, které vykazují zisk, je spojení veřejného a soukromého sektoru 

v podobě PPP projektů, přinášející mnoho výhod. 

Shrnutí problematiky týkající se veřejných stavebních zakázek a jejich 

financování jsem uskutečnila pomocí dotazníkového šetření v JMK, který poukazuje na 

negativní důsledky, přinesené s odstupem času, pro hospodářství ČR při stálém 

snižování HDP a prohlubování státního schodku, zvyšování DPH a zejména snížení 

počtu vypisovaných veřejných zakázek (především na stavební práce) spojené 

s problémem čerpání z fondů EU. Podle dotazovaných je nejčastější problém při žádosti 

o dotaci její krátká doba na podání, vypracování projektové dokumentace v 

požadovaném rozsahu, s důrazem na vyhovění požadavků hodnotících a bodovacích 

kritérií při posouzení veřejné zakázky. Překážkou u výběrového řízení na stavební 

zakázku z ekonomického hlediska se jeví nejnižší tzv. „dumpingová“ nabídková cena, 

které může následně vést k celkovému prodražování předpokládané ceny zakázky. 

Z toho vyplývá, že rizikem vhodného zajištění investorského záměru je nadále 

především na straně právních nedostatků ve vládních předpisech a příslušných zákonů, 

společně se zvyšujícími požadavky na jejich realizaci, neboť sebepřísněji nastavená 

pravidla ještě neznamenají jistotu efektivnosti veřejných zakázek. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

CF -Fond soudržnosti 

CP -cenný papír 

ČNB -Česká národní banka 

ČR -Česká republika 

ČS -Česká spořitelna 

ČSOB -Československá obchodní banka 

DPH -daň z přidané hodnoty 

EBRD -Evropská banka regionálního rozvoje 

EIB -Evropská investiční banka 

ERDF -Evropský fond regionálního rozvoje 

ESF -Evropský sociální fond 

EU -Evropská unie 

HDP -hrubý domácí produkt 

HNP (HND) -hrubý národní produkt (hrubý národní důchod) 

HSS -Evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti 

IČ -identifikační číslo 

JMK -Jihomoravský kraj 

JV -Jihovýchod 

KB -Komerční banka 

NUTS II -územní statistická jednotka na úrovni oblast (sdružené kraje ČR) 

OP -Operační program 

PHS -pětistupňová hodnotící stupnice 

ROP -Regionální operační program 

TDI -technický dozor investora 

TOP -Tematické operační programy 

VZ -veřejná zakázka 

ZVZ -zákon o veřejných zakázkách (č. z. 137/2006 Sb.) 

ZŠ -základní škola 
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