
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 

V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ  
INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT  

FINANCOVÁNÍ STAVEBNÍ ZAKÁZKY 

Z POHLEDU INVESTORA  
FINANCING OF A CONSTRUCTION CONTRACT FROM THE PERSPECTIVE 

OF THE INVESTOR  

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  
BACHELOR'S THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Milan Dobiáš  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. GABRIELA KOCOURKOVÁ, 

Ph.D.  

BRNO 2020                                



 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

FAKULTA STAVEBNÍ  

Studijní program  B3607 Stavební inženýrství  

Typ studijního programu  Bakalářský studijní program s prezenční formou studia  

Studijní obor  3607R038 Management stavebnictví  

Pracoviště  Ústav stavební ekonomiky a řízení  

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  

Student  Milan Dobiáš  

Název  Financování stavební zakázky z pohledu investora  

Vedoucí práce  Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D.  

Datum zadání  30. 11. 2019  

Datum odevzdání  22. 5. 2020  

V Brně dne 30. 11. 2019  

doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. 
Vedoucí ústavu  

 prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. 
Děkan Fakulty stavební VUT  

 



PODKLADY A LITERATURA  

Hejduková, A., Hroníková, M.: Financování stavební zakázky, studijní opora VUT FAST, Brno 2006 

Fotr J., Souček I.: Investiční rozhodování a řízení projektů, Grada Publishing, Praha 2011, ISBN 978-80-

247-3293-0 

Vilamová, Š.: Čerpáme finanční zdroje Evropské unie, Grada Publishing, Praha 2005, ISBN 80-247-1194-X 

Korytárová, J., Ekonomika investic, studijní opora VUT FAST, Brno 2006  

Nováková, J., Nový, M., Waldhans, M.: Projektové řízení staveb, studijní opora VUT FAST, Brno 2006 

Tichá, A., Tichý, J., Vysloužil, R.: Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě, akademické nakladatelství Cerm, 

Brno 2008, ISBN 978-80-7204-587-7  

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ  

Cílem práce je vymezení problematiky financování stavebních zakázek z pohledu investora. 

1. Stavební zakázka. 

2. Účastníci stavebního trhu. 

3. Zdroje financování stavební zakázky. 

4. Finanční plán konkrétní stavební zakázky. 

5. Návrh možných změn ve financování stavební zakázky. 

Požadovaným výstupem je zpracování finančního plánu konkrétní stavební zakázky z pohledu investora 

a návrh možných změn v jeho financování.  

STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání a 

zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování 

závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné práce).  

2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání, a 

zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování 

závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné práce v případě, že přílohy nejsou 

součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část doplňují).  

 Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D. 
Vedoucí bakalářské práce  

 

 

 



 
 

ABSTRAKT  

Primárním cílem této bakalářské práce je vysvětlit a popsat problematiku financování 

stavební zakázky z pohledu investora. V práci jsou vysvětleny pojmy jako stavební 

zakázka, účastníci stavebního trhu a některé druhy finančních zdrojů pro financování 

takové zakázky. V neposlední řadě práce obsahuje analýzu finančního plánu skutečné 

stavební zakázky doplněné o návrhy možných změn v tomto finančním plánu.  
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Financování, stavební zakázka, účastníci stavebního trhu, finanční zdroje, interní zdroje, 
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ABSTRACT  

The main goal of this bachelors thesis is to define and describe problematics of 

construction contracts from the financial point of view. More specificly from the point of 

view of someone who invests money into them. The thesis contents explenations of terms 

like building order, construction market members and some kinds of financial resourses 

which can be used to finance those types of contracts. Last but not least, there is an 

analysis of financial plan of the real construction contract supplemented by suggestions 

of possible changes in this financial plan.  
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Financing, contruction contract, construction market members, financial resources, 

internal resouces, foreign resources, financial plan 
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1 Úvod 

Motivací každého investora je efektivní naplnění svých investičních ambicí. Dosažení 

investorovy představy v souladu s co možná nejmenším množstvím vynaložených 

prostředků současně s maximálním možným přínosem tvoří základní stavební kameny 

každého investičního záměru.  

Jedním z nejdůležitějších předpokladů nutných k realizaci nějaké investiční vize, je její 

financování. Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi financování takového 

investičního záměru, jehož předmětem je realizace stavební zakázky. Je důležité, aby 

investor dokázal posoudit a správně vyhodnotit, jaké finanční zdroje je vhodné použít 

vzhledem k jeho výchozím podmínkám a povaze plánovaného stavebního díla. 

Charakteristika takových zdrojů a další vymezení problematiky financování stavební 

zakázky z pohledu investora je cílem této práce.  

V teoretické části se práce zpočátku zabývá stavební zakázkou jako takovou a jejím 

následným rozdělením na stavební zakázku veřejnou a soukromou. Pozornost je 

zaměřena zejména na zakázky veřejné, jež jsou z pohledu zákona o něco obšírnější, a 

jejich charakteristika si žádá širší úhel pohledu.  V následující kapitole jsou vylíčeni 

účastníci stavebního trhu a tedy veškeré osoby, které nějakým způsobem figurují na 

stavebním trhu a realizace stavební zakázky se jich přímo či nepřímo dotýká. Obsahem 

posledního bodu teoretické části jsou výše zmíněné druhy finančních zdrojů, jejich 

charakteristika a popis konkrétních zástupců.  

Praktická část práce se zaobírá analýzou skutečné stavební zakázky, jejímž předmětem 

jsou stavebních úpravy bytového domu ve Vacenovicích. V prvním bodě se nachází popis 

předmětné budovy a charakteristika stavebních úprav, které budou na této budově 

prováděny. Na tyto informace navazuje chronologický popis postupu realizace zakázky 

od prvotní iniciace až po její výsledné finanční řešení. Závěr práce poukazuje na 

alternativní způsoby financování, které mohli být v průběhu realizace využity.  
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2 Stavební zakázka 
 

Stavební zakázku chápeme komplexně jako veškeré dodávky, práce a služby potřebné 

pro realizaci produktu stavební výroby neboli stavebního díla.  Vychází se zpravidla ze 

zadání stavebníka a jeho konkrétní představy. Toto stavební dílo může zahrnovat 

například realizaci novostavby, modernizaci nebo rekonstrukci stavby případně její 

opravy a údržbu. Dále také stavební úpravy již stávajícího objektu, jejichž předmětem 

mohou být přístavby, nástavby nebo pouze drobné stavební úpravy související se změnou 

užívání předmětného objektu. Z pohledu investora dělíme stavební zakázky na veřejné a 

soukromé. [1] 

2.1 Veřejná stavební zakázka 

Podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách § 7 je veřejná zakázka definována 

jako zakázka, která je realizována na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více 

dodavateli. Zadavatel veřejné zakázky má povinnost zadávat veřejnou zakázku podle 

tohoto zákona a její následná realizace musí proběhnout dle písemné smlouvy. [2]  

2.1.1 Zadávání veřejné stavební zakázky   

Vzhledem ke skutečnosti, že při zadávání veřejné zakázky dochází k čerpání veřejných 

prostředků, je nutné, aby zadavatel společně s příslušným zákonem respektoval i určitá 

pravidla a zásady respektive dodržoval principy transparentnosti, nediskriminace a 

rovného zacházení. Své jednotlivé kroky by měl zadavatel zaznamenávat dostatečně 

průhledně na to, aby byla v budoucnu možná kontrola dodržení těchto principů, případně 

aby byl schopen zpětně prokázat logičnost jednotlivých kroků. Důraz je kladen také na 

maximální hospodárnost, efektivnost a účelnost neboli princip 3E (Obrázek 1). Zadávací 

podmínky vychází z předmětu a složitosti dané zakázky a jejího předpokládaného 

finančního ohodnocení.  Je také vítaná určitá snaha zadavatele rozdělit zakázku na více 

levnějších dílčích částí při zachování celkové předpokládané ceny, čímž vzniká prostor 

pro menší dodavatele. Samozřejmostí jsou rovné podmínky pro všechny dodavatele a 

vyvarování se jakékoliv formy diskriminace. [3] 

                            

Obrázek 1 - Princip 3E (effectivness, economy, efficiency) [3] 

Princip 3E

Efektivnost

Maximalizace 
přínosů

Hospodárnost

Minimalizace 
nákladů

Účelnost

Naplnění cílů 
zadavatele
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2.1.2 Zadavatelé veřejné stavební zakázky 

Zadavatel veřejný  

Je například Česká republika, která jedná prostřednictvím organizačních složek státu, což 

mohou být ministerstva či jiné správní úřady státu definované v zákoně 219/2000Sb., o 

majetku ČR. [5,6] 

Veřejným zadavatelem mohou být: 

• Státní příspěvkové organizace jakožto netržní producenti fungující na neziskovém 

principu, jejichž funkce spočívá v zajišťování služeb a veřejných statků. Řadíme mezi ně 

fakultní nemocnice, dětské domovy nebo i muzea a galerie. [7] 

• Územní samosprávní celky jako obce a kraje a jejich příspěvkové organizace jako 

například gymnázia, střední odborné školy, mateřské školy, divadla. [7]   

̉• Za určitých podmínek také právnické osoby. Mezi tyto podmínky se řadí zřízení 

právnické osoby v zájmu uspokojení veřejného zájmu a její řízení či financování státem 

případně jiným veřejným zadavatelem. [5] 

Zadavatel dotovaný 

Právnická nebo fyzická osoba, která zadanou veřejnou zakázku hradí více než 50 

% peněžních prostředků z veřejných služeb anebo z veřejných zdrojů čerpá více než 

200 000 000 Kč. [2] 

Zadavatel sektorový 

Je osoba vykonávající veřejně prospěšnou činnost tzv. relativní činnost blíže 

specifikovanou v zákoně o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. Příkladem relativní 

činnosti může být například výroba plynu, tepelné energie nebo elektriky a její následné 

poskytování veřejnosti. [2] 

2.1.3 Předpokládaná hodnota stavení zakázky a dělení dle její výše 
 
Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky chápeme jako peněžní hodnotu plynoucí 

z plnění veřejné zakázky, kterou musí každý zadavatel určit ještě před zahájením 

zadávacího řízení. Je udávána bez daně z přidané hodnoty. [5] 

Předpokládanou hodnotu zadavatel může stanovit více způsoby. Doporučeno je vycházet 

z již uzavřených smluv s identickým či podobným předmětem plnění. Možný je i 

průzkum trhu zohledňující vývoj cen na trhu, předběžné tržní konzultace, případně jiný 

vhodný způsob. [3] 

Pokud zadavatel rozdělí předmět veřejné zakázky na části, předpokládanou hodnotu 

zakázky tvoří součet všech těchto dílčích částí. Dále musí specifikovat, zda je možné 

podat nabídku ke všem těmto dílčím částem nebo jen k některým. [8] 
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Podle zákona 137/2006 § 12 dělíme veřejné zakázku dle její výše na: 

• Veřejné zakázky nadlimitní 

• Veřejné zakázky podlimitní 

• Veřejné zakázky malého rozsahu [8] 

 

Nadlimitní veřejná zakázka  

Touto zakázkou rozumíme zakázku, jejíž předpokládaná hodnota bez daně z přidané 

hodnoty dosáhne minimálního finančního limitu 3 568 000 Kč pro dodávky a služby a 

137 366 000 pro stavební práce. [2] 

Zadání nadlimitní zakázky musí být v souladu s evropskými normami. [9] 

Podlimitní veřejná zakázka 

Definuje ji §12 zákona 137/2006 jako veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota činí 

v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2 000 000 

Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 

6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a nedosáhne finančního limitu takové hodnoty, 

aby spadala do veřejné zakázky nadlimitní. [2] 

Tyto zakázky mohou být upraveny národní legislativou a od nadlimitních veřejných 

zakázek se liší, například v kratších termínech. [9] 

Veřejná zakázka malého rozsahu 

Podle §12 zákona 137/2006 se veřejnou zakázkou malého rozsahu rozumí veřejná 

zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky 

nebo veřejné zakázky na služby 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě 

veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. [2] 

Zadavatelé mají možnost si tuto zakázku zadávat dle vlastního uvážení. Vzhledem 

k nízké předpokládané hodnotě totiž není vždy efektivní podstupovat složité formální 

výběrové řízení. [9] 

Finanční limity 

Ke změně finančních limitů dochází každé dva roky a vztahují se i na Koncese a 

stavební práce. Aktuální finanční limity k roku 2020 jsou k nahlédnutí v Tabulce č.1 

Finanční limity od roku 2008 

- 1. 1. 2008 finanční limit 146 447 000 Kč  
- 1. 1. 2010 finanční limit 125 451 000 Kč 
- 1. 1. 2012 finanční limit 125 265 000 Kč 
- 1. 1. 2014 finanční limit 131 402 000 Kč 
- 1. 1. 2016 finanční limit 142 668 000 Kč 
- 1. 1. 2018 finanční limit 149 224 000 Kč                                                                                   [9]                                             

http://0.0.0.1/
http://0.0.0.1/
http://0.0.0.1/
http://0.0.0.1/
http://0.0.0.2/
http://0.0.0.2/
http://0.0.0.2/
http://0.0.0.2/
http://0.0.0.2/
http://0.0.0.2/
http://0.0.0.3/
http://0.0.0.3/
http://0.0.0.3/
http://0.0.0.3/
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Tabulka 1 - Finanční limity při zadávání veřejných zakázek [9]                                                                                                                              

Finanční limity při zadávání veřejných zakázek 
platné od 1.1. 2020 

do 31.12.2019 od 1.1. 2020 

VZ na stavební práce 
5 548 000 € 5 350 000 € 

149 224 000 Kč 137 666 600 Kč 

VZ na dodávky a služby zadávané ústředními 
orgány státní správy 

144 000 € 139 000 € 

3 873 000 Kč 3 568 964 Kč 

VZ na dodávky a služby zadávané veřejnými 
zadavateli na nižší úrovni 

221 000 € 214 000 € 

5 944 000 Kč 5 494 664 Kč 

VZ na sociální a jiné zvláštní služby 
750 000 € 750 000 € 

20 172 000 Kč 19 257 000 Kč 

Finanční limity při zadávání sektorových 
veřejných zakázek(směrnice 2014/25/EU) 

do 31.12.2019 od 1.1. 2020 

VZ na dodávky a služby, soutěže o návrh 
443 000 € 428 000 € 

11 915 000 Kč 10 989 328 Kč 

VZ na stavební práce 
5 548 000 € 5 350 000 € 

149 224 000 Kč 137 366 600 Kč 

VZ na sociální a jiné zvláštní služby 
1 000 000 € 1 000 000 € 

26 897 000 Kč 25 676 000 Kč 
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2.1.4 Druhy veřejných zakázek dle jejich předmětu 
 

Veřejná zakázka na dodávky 

Veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení zboží (věcí, zvířat) formou koupě, koupě 

na splátky, s právem následné koupě (leasing) anebo nájmu zboží. Zadávání těchto 

zakázek je relativně snadné neboť tyto zakázky se často opakují a nejsou individuální. [5] 

Veřejná zakázka na stavební práce 

V případě, že je předmětem zhotovení stavby, která je výsledným produktem stavebních 

či montážních prací. Eventuálně s touto stavbou související projektové a inženýrské 

činnosti. Za stavební zakázku na stavební práce považujeme i poskytnutí dodávek a 

služeb, které jsou potřebné k jejímu zhotovení nebo pokud je jejím předmětem některá 

z činností, která je uvedena v příloze 3. zákona 137/2006 Sb. [2] 

Veřejná zakázka na služby 

Pokud se nejedná o veřejnou zakázku na stavební práce či dodávky. Avšak za určitých 

podmínek pod veřejnou zakázku na služby poskytování dodávek i provádění stavebních 

prací spadat mohou.  Jedná se o tzv. veřejné zakázky se smíšeným předmětem, kdy se 

jejich hlavní předmět určí na základě platných pravidel pro veřejné zakázky. Poskytování 

dodávek může pod veřejné zakázky na služby spadat v případě, že předpokládaná celková 

hodnota za služby převýší hodnotu poskytnuté dodávky. O hlavním předmětu zakázky 

v tomto případě tedy rozhoduje převyšující předpokládaná hodnota posuzovaných 

předmětů. V případě provádění stavebních prací se veřejná zakázka stává veřejnou 

zakázkou na služby za předpokladu, že tyto stavební práce nejsou podstatou plnění, ale 

pouze nezbytnou částí pro splnění veřejné zakázky na služby. [2,3] 

2.2 Soukromá stavební zakázka 

O soukromých zakázkách se dá zjednodušeně říct, že jsou to všechny stavební zakázky, 

které nenabývají charakteru zakázky veřejné. Neřídí se zákonem o zadávání veřejných 

zakázek. Smluvní vztahy mezi investorem a dodavatelem jsou uzavírány dle občanského 

zákoníku. [1] 
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3 Účastnící stavebního trhu 
 

Stavební trh je ucelený, jasně vymezený prostor, kde dochází k velkému množství aktivit. 

Náplní tohoto trhu je trh realizace stavebních děl. Dochází zde ke styku poptávky 

investora a nabídky stavebních firem. Na stavebním trhu se nachází četný zástup subjektů 

neboli účastníků výstavby. [10]  

Účastníci výstavby jsou všechny právnické nebo fyzické osoby, kterých se výstavba 

nějakým způsobem dotýká. Rozdělujeme je na hlavní a vedlejší. [11] 

• Hlavní účastníky výstavby 

- Investor 

- Vyšší dodavatel stavby 

- Generální projektant 

• Vedlejší účastníci výstavby 

- Vlastníci sousedních nemovitostí 

- Orgány státní správy 

- Výrobci a dodavatelé nižších úrovní                                                                        [11]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3.1.1 Hlavní účastníci 

Za hlavní účastníky považujeme investora, vyššího dodavatele stavby a generálního 

projektanta. Všichni ostatní poté spadají do kategorie účastníků vedlejších. [11] 

• Postavení investora ve výstavbě 

Investor 

Osoba, v jejímž zájmu je stavba realizována a která za vidinou zisku či jiného užitku do 

této stavby vkládá své finanční prostředky. Tyto prostředky jsou investorem vynaloženy 

ze soukromých nebo veřejných zdrojů. Protože investor je tím, kdo celý tento projekt 

financuje, musí se zbývající účastníci výstavby za předpokladu dodržení všech patřičných 

norem, zákonů a dostupné techniky podřídit investorově představě a požadavkům. 

Z hlediska výstavby je možné, aby byl investor zároveň stavebníkem čí uživatelem. 

[11,12] 

Stavebník 

Veřejně odpovědná osoba, která výstavbu organizuje za využití investorových finančních 

prostředků. Zpravidla je stavebník přímo i investorem, ovšem není to nutnou podmínkou. 

Stavebník může řídit organizaci výstavby i pro jiného budoucího uživatele, takže není 

nezbytné, aby se stavebník v budoucnosti stal uživatelem dané stavby. [11] 
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Stavební dozor 

Odborně způsobilá kompetentní osoba provádějící kontrolu a dohled nad realizací 

stavebního díla. Je vhodné, aby byl tento dohled nezávislý, tedy neměl by být nějakým 

způsobem spjatý s dodavatelem či projektantem. Běžně je najatý buď to investorem anebo 

stavebníkem z důvodu investorovi potažmo stavebníkovi nedostatečné odborné znalosti 

v oboru. Jedná se tedy o určité pojištění odpovědnosti odpovědné osoby za stavební dílo. 

[11] 

Uživatel 

Osoba, která výsledné dílo užívá nebo ho bude užívat v budoucnosti. Uživatelem, 

stavebníkem i investorem může být jedna nebo také tři různé osoby. Například pokud 

nezávislý investor poskytne finanční prostředky státu, jenž v roli stavebníka zřídí stavební 

dílo, které po vyhotovení následně předá budoucímu uživateli. [11] 

• Postavení generálního projektanta ve výstavbě 

Projektant 

Osoba, která má v souladu s patřičným zákonem oprávnění a dostatečné znalosti na to, 

aby byla pro stavebníka či investora schopna vypracovat projektovou dokumentaci 

v odpovídajícím rozsahu. [11,12] 

Generální projektant 

Odpovídá za vyhotovení projektové dokumentace. Má odpovědnost vůči investorovi 

dodat kompletní, kvalitativně odpovídající projekt vyhotovený na základě smluvených 

podmínek v dohodnutý čas. Je poměrně běžné, že dílčí části tohoto projektu generální 

projektant zadává svým smluvně zavázaným subdodavatelům. Vykonává také dozor 

autorský, kdy v průběhu realizace díla ověřuje jeho soulad s projektovou dokumentací. 

[11] 

• Postavení vyššího dodavatele ve výstavbě 

Vyšší dodavatel 

Smluvně zavázaný subjekt, jenž pro investora zajišťuje dodávku stavebních prací a 

dodávky s nimi související společně s případnými subdodávkami od nižších dodavatelů. 

Odpovídá za celou dodávku stavby, tudíž v rozsahu jeho kompetence je celková 

koordinace veškerých dodavatelských subjektů a odpovědnost za včasné dodání 

v potřebné kvalitě dle smlouvy. [11] 

Dodavatel 

Smluvní strana, která se smluvně zaváže některému z účastníků výstavby k nějakému 

plnění ve prospěch stavební zakázky. Je ve smluvním vztahu s investorem a předmětem 

jeho plnění může být například dodávka stavebních prací. [11] 
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Nižší dodavatel 

Subjekt, který není ve smluvním vztahu přímo s investorem, ale plní roli subdodavatele 

pro dodavatele vyššího. [11] 

3.1.2 Vztahy mezi účastníky 

Vztahy mezi účastníky výstavby jsou definovány dle právních předpisů a platnými 

smluvními podmínkami. Jedná se hlavně o stavební zákon 50/176, vyhlášku ministerstva 

pro místní rozvoj 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

stavebního. Dále dle občanského zákoníku 40/1964 Sb. a obchodního zákoníku 513/1991 

Sb. Vedlejší účastníci ve většině případů nejsou vzájemně a ani na hlavní účastníky 

nikterak smluvně vázání. Investor je smluvně spjatý s vyšším dodavatelem, případně jen 

s dodavatelem a generálním projektantem potažmo projektantem. Subdodavatelé 

generálního projektanta a vyššího dodavatele stavby nejsou na investora smlouvou vázání 

napřímo. [11] 

 

 

Obrázek 2 - Vzájemné vztahy hlavních účastníků výstavby [vlastní zpracování] 
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4 Zdroje financování stavební zakázky 
 

Na zdroje financování se dá pohlížet vícero způsoby. Jedním z hlavních hledisek je původ 

zdroje a místo jeho opatření. Podle tohoto hlediska můžeme tedy zdroje rozlišovat jako 

vlastní neboli interní a zdroje přicházející zvenčí, externí. Zdroje interní tvoří například 

dlouhodobé rezervy, odpisy nebo nerozdělený zisk, netýkají se tedy zdrojů získaných 

z vnějšího okolí. Za externí zdroje se naopak můžou považovat zdroje, které zvenčí 

získávány jsou (úvěry, finanční leasing, obligace, investiční dotace). [13] 

4.1 Externí zdroje 

Je vhodné si uvědomit jaké výhody a nevýhody užívání externích zdrojů přináší. Za 

nevýhodu užití tohoto typu zdroje můžeme považovat například vstup nových společníků 

a věřitelů, na které investor následně musí brát určité ohledy. Tyto zdroje však oproti 

zdrojům interním nabízejí větší rozmanitost, která je způsobena rozvojem a vnášením 

inovací na finanční trh. Vhodný externí zdroj užitý ve správný čas a správné míře může 

investici zefektivnit. [1,13,14] 

4.1.1 Úvěry 

Bankovní úvěry 

Jednu z nejvyužívanějších forem externího financování představují bankovní úvěry. 

Podstatu bankovního úvěru lze interpretovat jako dohodu mezi bankou a dlužníkem, kdy 

banka dlužníkovi dle individuální smlouvy poskytne na ustanovenou dobu půjčku 

určitého peněžního rozsahu. Dlužníkovi tímto zpravidla vzniká závazek, kdy musí 

v dohodnutých termínech navrátit zapůjčenou částku spolu s úroky při dodržení všech 

podmínek, ke kterým ho smlouva zavazuje. [15]   

Střednědobé úvěry 

Jsou poskytovány na dobu delší než jeden rok. Dlužník navrátí zapůjčenou částku 

obvykle až po dokončení stavby (konkrétní podmínky však určuje smlouva). Úvěr bývá 

poskytován buď to na celou částku anebo jen na její část kdy dochází ze strany věřitele 

k tzv. spoluúčasti. Při spoluúčasti úvěr pokrývá pouze určitý podíl rozpočtované částky 

vyjádřený v procentu spoluúčasti. Toto procento je individuální, ale běžně se pohybuje 

okolo dvaceti procent. Za určitých okolností je možné, aby střednědobý úvěr nabyl 

povahy úvěru dlouhodobého. [1]   

Dlouhodobé investiční úvěry 

Doba splatnosti dlouhodobého úvěru činí více než 5 let. Jsou převážně používány 

k akvizici dlouhodobého majetku, spadá pod ně tedy ve velkém množství případů právě 
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nákup nemovitostí. Tento úvěr bývá často účelový. Účel úvěru je předložen v bance a 

poskytnuté finance musí být využity v zájmu tohoto účelu. [1]   

Hypoteční úvěry 

Jsou ve světě obecně chápány hlavně jako investice do nemovitostí, kdy je tato 

nemovitost během splácení úvěru zároveň i jeho zástavou. Není to však nutným 

pravidlem a přesné vyhrazení hypotečního úvěru se v některých podrobnostech 

v jednotlivých zemích může lišit. V některých případech dokonce není nutné čerpat úvěr 

striktně pro financování nemovitosti, stačí nemovitostí pouze ručit.  
 

Aby úvěr v České Republice nabyl povahy hypotečního úvěru, musí splňovat dvě 

základní podmínky. Musí být využit pro investici do nemovitosti a musí být nemovitostí 

na území České Republiky také jištěn. Vesměs předmětem hypotečního úvěru můžou být 

náležitosti uvedené v těchto bodech.  

• Pořízení pozemku, případně pro investici do pozemku 

• Výstavba rodinného či bytového domu 

• Výstavba rekreačních objektů 

• Pořízení staveb pro nebytové účely (kanceláře, garáže) 

• Opravy, modernizace, rekonstrukce již existujících nemovitostí. 

Avšak může být aplikován také pro uspokojení specifických potřeb žadatele, k podnikání 

či realizaci podnikatelského záměru.  

Mezi významné vlastnosti hypotečních úvěrů patří jejich dlouhodobost a poměrně nízké 

úročení. Dlouhodobost plyne ze souvislosti mezi životností úvěrovaného objektu a dobou 

kdy se bude úvěr splácet. Obecně se vychází z předpokladu, že doba životnosti 

úvěrovaného objektu by měla být delší než doba jeho splatnosti. Pro nemovitosti jsou 

navíc dlouhé životnosti typické, například u staveb se mohou pohybovat okolo sta i více 

let a životnost u pozemků je v podstatě nekonečná.  

Nízké úročení je zapříčiněno nízkým rizikem, které vyplývá ze skutečnosti, že nemovitost 

je jakožto předmět jištění úvěru vysoce kvalitní a hodnotně stabilní zárukou. Případná 

ztráta bydlení je také pro dlužníka dostatečnou motivací k řádnému plnění svých 

smluvních závazků. [16]  
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4.1.2 Leasing 
 

Leasing lze obecně popsat jako právní vztah mezi třemi základními subjekty. Výrobcem, 

leasingovou firmou a nájemcem. Na základě kupní smlouvy mezi výrobcem a 

leasingovou společností dojde k přechodu leasingového předmětu do vlastnictví 

leasingové firmy. Následně dochází k uzavření smlouvy leasingové, která definuje vztahy 

mezi leasingovou firmou a nájemcem daného leasingového předmětu. Obsah této 

smlouvy se tedy zaobírá smluvenými podmínkami platnými v průběhu nájmu a 

budoucností leasingového předmětu v momentě kdy dojde k jejímu vypršení. Vypršení 

leasingové smlouvy zpravidla vede ke třem scénářům. Nájemník může pronajímaný 

předmět odkoupit, navrátit leasingové společnosti nebo smlouvu prodloužit. 

Co se nemovitostí týče, leasing se využívá především pro vybudování nové stavby. 

Výsledná hodnota leasingové ceny se určí na základě nákladů na výstavbu a údržbu 

nemovitosti. Pokud nastane situace, kdy žadatel o leasing není vlastníkem pozemku na 

kterém se má stavba nemovitosti provádět, dochází obvykle k odkupu tohoto pozemku 

leasingovou společností od stávajícího vlastníka. Je potřeba, aby zájemce o stavbu s touto 

částkou souhlasil, ta se pak projeví ve výsledné výši leasingové ceny. Nájemce disponuje 

právem na následný odkup nemovitosti splacením celkové leasingové ceny. V případě, 

že nájemník splácel pomocí jednotlivých splátek nájemného, které ve výsledném součtu 

nedosahují plné hodnoty leasingové ceny, je třeba, aby tento deficit dorovnal 

prostřednictvím jednorázového doplatku. [17]    

Leasing nemovitostí lze uplatnit v těchto případech: 

• Leasing objektu, u kterého ještě nebyla zahájena výstavba 

• Leasing objektu, který je již v určitém stádiu výstavby 

• Leasing již dokončeného objektu 

• Leasing již dokončeného objektu, u kterého je plánovaná rekonstrukce či modernizace. 

[17]    

Mezi výhody leasingu řadíme například: 

• Rozložení ceny do splátek. 

• Snížení daňového nákladu 

• Jednoduchý postup pro nájemce. 

• Po celou dobu trvání smlouvy je vlastníkem leasingová společnost, což umožňuje 

financování i s nízkým kapitálovým objemem. 

Za nevýhodu leasingu lze považovat fakt, že leasingové navýšení zvyšuje cenu na 

pořízení a také skutečnost že nájemník není po dobu splácení vlastníkem leasingového 

předmětu. [1]   
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4.1.3 Dotace 

Dotaci můžeme vylíčit jako bezúplatné poskytnutí finančních prostředků právnickým 

nebo fyzickým osobám na konkrétní účel. Mohou být poskytovány například státem 

prostřednictvím dotačních programů, územně správními celky nebo EU. Všechny dotační 

programy mají své přesně stanovené podmínky, jejichž plnění je průběžné kontrolováno 

a které je pro čerpání dané dotace nutno dodržet. Nedodržení těchto podmínek může vést 

k nucenému návratu poskytnuté dotace případně k jiné adekvátní penalizaci. Řada dotací, 

především z fondů EU, je poskytována formou spoluúčasti. Tím je myšleno, že příjemci 

dotace je umožněno získání požadované dotace až po úhradě svého podílu z celkové 

hodnoty. Některé dotace jsou dokonce zaručeny pouze dotačním příslibem, kdy si 

zájemce veškeré náklady hradí sám a dotaci obdrží až po vyhotovení díla a kontrole 

dodržení všech náležitých podmínek s požadovanou dotací souvisejících. [1,18]    

Fondy EU 

Podstatou dotování členských států EU je zajištění co možná nejsrovnatelnější kvality 

života. Princip tkví ve vzájemné solidaritě členských států, kdy tyto státy přispívají 

určitou finanční sumou do společného rozpočtu. Z tohoto rozpočtu jsou pak finance 

čerpány za účelem snížení rozdílů mezi regiony a vyrovnávání odlišné ekonomické a 

sociální situace zemí EU. Za účelem naplnění těchto cílů pracují strukturální fondy 

[19,20] 

• Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF/EFRR) 

• Evropský sociální fond (ESF) 

• Fond soudržnosti (FS) 

• Evropský strukturální fond pro rozvoj venkova (EAFRD) 

• Evropský námořnický a rybářský fond (EMFF) [21]    

 

Co se týče dotací stavební povahy, mohou být udělovány například z EFRR respektive z 

operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OPPIK“) 

[22]   

Operační program OPPIK 

OPPIK Umožňuje získání podpory ze čtyř oblastí/prioritních os (dále jen PO) a pro 

období 2014-2020 disponuje finančními prostředky v rozsahu bezmála 120 miliard Kč. 

• PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje 

• PO 2: Podpora podnikání malých a středních firem 

• PO 3: Efektivnější nakládání energii 

• PO 4: Rozvoj informačních a komunikačních technologii [23]   
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O dotace charakteru stavebního lze v rámci OPPIK žádat v těchto programech. 

• Úspory energie 

Cílem podpory je podpoření opatření vedoucí k úsporám spotřeby energie. Týká se tedy 

třeba energetického posudku budovy, dokumentace pro provedení stavby, výměny oken 

či zateplení budovy. [22]    

• Nemovitosti 

Zde se jedná o rekonstrukce objektů či revitalizace pozemků nebo objektů 

nevyužívaných. [22]    

• Školicí střediska 

V tomto případě se jedná o podporu výstavby či modernizace vzdělávacích objektů a 

prostor. Například, když malé a střední podniky mají zájem zřídit tyto objekty v zájmu 

školení svých zaměstnanců. [22]    

• Program potenciál 

Podporuje investice do podnikového zázemí pro realizaci průmyslového výzkumu. 

Dotace tohoto programu se dotýkají nákupu pozemků, budov případně jejich 

rekonstrukce. [22]    

• Inovace 

Z tohoto programu je možné získat dotaci na stavební práce, dodávky pro novostavby i 

pro technické zhodnocení staveb. [22]    

Integrovaný regionální operační program – IROP 

Strategie tohoto dotačního programu spočívá v podporování rozvojových ambicí obcí, 

měst a regionů v souladu s prioritami celostátního charakteru. Je brán zřetel na 

individualitu a rozdílné potřeby jednotlivých území. Podporuje posilování 

konkurenceschopnosti, rozvoje a kvality života. 

Podpora z IROP se vztahuje na všechny kraje České Republiky mimo území hlavního 

města Prahy, na které se tato podpora vztahuje jen výjimečně. Procentuální rozdělení 

financí tohoto programu pro období 2014-2020 je k nahlédnutí na Obrázku 3.   

Vize IROP: 

„Konkurenceschopné obce a regiony tvoří konkurenceschopnou Českou republiku.“ 

Dotace IROP lze čerpat ze 4 PO. PO 5 s názvem Technická podpora se stará o kvalitní a 

efektivní funkci programu jako takového a přispívá k plnění jeho cílů. [24]                                                                  

• PO 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

    -SC 1.1: Zvýšení regionální mobility pomocí modernizace a rozvoje sítí 

                  regionální silniční infrastruktury 

    -SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

    -SC 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 
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• PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele  

    -SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

    -SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v   

                   oblasti sociálního podnikání 

    -SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a  

                  péče o zdraví 

    -SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb pro poskytování 

                  zdravotních služeb a péče o zdraví. 

    -SC 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení 

• PO3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 

    -SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního  

                  Dědictví 

    -SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy   

                   prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT  

    -SC 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního  

                   rozvoje 

• PO4: Komunitně vedený místní rozvoj 

    -SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem  

                  zvýšení kvality života ve venkovských oblastech 

    -SC 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za  

                  účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 

                                                                                                                                                                                        [25] 

 

 
Obrázek 3 - Procentuální rozdělení financí IROP [25] 
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4.1.4 Obligace/dluhopisy 

Korporátní obligace fungují jako alternativa leasingu či bankovních úvěrů. Je to zdroj, 

pomocí kterého je možné do společnosti přivést potřebný kapitál. Jedná se převážně o 

doménu států, obcí, bank či velkých podniků avšak nabízí rozsáhlé využití i pro menší 

společnosti. Emise obligace je uskutečnitelná pouze se souhlasem České národní banky 

(dále ČNB). ČNB si před schválením emise obligace prověřuje finanční zajištění 

potencionálního eminenta, jeho historii, ekonomické údaje a také projekt, jenž má být 

z kapitálu získaného emisí obligací financován. Splatnost obligací má pevně stanovenou 

dobu. Vzhledem k velké  finanční náročnosti emise obligací je okruh eminentů nevelký. 

[1,26] 

4.2 Interní zdroje 

Financování prostřednictvím interních zdrojů můžeme nazvat také jako samofinancování. 

Co se týče financování investic do fixního majetku (např. stavby), má samofinancování 

v průmyslově vyspělejších zemích rozhodující podíl. Což vyplývá například z větší míry 

rizika, které je s financováním přírůstku fixního kapitálu spjaté. Za další přednosti využití 

interních zdrojů se považuje nezvyšující se počet věřitelů, absence platby úroku, 

nevznikající náklady na emise či financování rizikovějších investic, pro které je většinou 

obtížnější sehnat externí zdroj. Za nevýhodu pak můžeme považovat nižší tlak na 

efektivnost investice. [27] 

4.2.1 Rezervy 

Zdroje účelově vytvořené pro pokrytí budoucích předpokládaných závazků nebo výdajů 

se nazývají rezervy. Vychází se tedy z předpokladu, že tyto výdaje můžou potenciálně 

nastat, ale nelze určit, kdy a jakou částku budou představovat. V případě, že jsou rezervy 

tvořeny pouze v účetnictví, považujeme je za rezervy účetní. Ovšem v případě kdy je 

tvorba rezerv daňově uznatelným nákladem, jedná se o rezervy daňové. [13] 

4.2.2 Nerozdělený zisk 

Kladný výsledek hospodaření je kladným rozdílem mezi výnosy a náklady. Za 

nerozdělený zisk považujeme tu část kladného výsledku, která nebyla využita k žádnému 

jinému účelu po splnění daňových povinností, tvorbě zákonných fondů a jiných fondů 

tvořených ze zisku. [1,13] 
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4.2.3 Odpisy 
 

Funkce odpisů spočívá ve vyjádření opotřebení dlouhodobého majetku v čase. Čím více 

je majetek využíván, tím  víc se zvyšuje jeho opotřebení. Například u nemovitostí je 

časové opotřebení poměrně znatelné. Odpisy však nevyjadřují ztrátu hodnoty pouze, co 

se fyzického opotřebení týče. Majetek ztrácí hodnotu v čase i z důvodu vstupu 

modernějších produktů a technologii na trh, jde o tzv. morální zastarávání. Ve výsledku 

lze tedy říct, že odpis představuje hodnotu opotřebení majetku za jeden rok a o tuto 

hodnotu lze v případě odpisů stanovených pro daňové účely dle Zákona o dani z příjmu 

snížit daňový základ. [1,28] 
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5 Finanční plán konkrétní stavební zakázky 

5.1 Základní charakteristika stavební zakázky 

5.1.1 Popis objektu a jeho stavebních úprav 
 

Bytový dům č.p.683 na parc.č.1335/3 a 1355/5 v k.ú. Vacenovice u Kyjova se nachází 

v centru obce Vacenovice. Je umístěn podél hlavní průjezdní silnice v obci, v ulici na 

Dědině. Dům je objekt se třemi nadzemními podlažími, nepodsklepený a má sklonitou 

střechu, v části s vestavěným obytným podstřeším. Sestává ze tří samostatných bloků, 

vzájemně propojených podloubím. Obsahuje celkem 22 bytových jednotek a společné 

prostory. [1] 

 

Obrázek 4 - Pohled na současné uliční a boční průčelí BD [vlastní zpracování] 

Dům byl postaven a uveden do užívání v druhé polovině devadesátých let minulého století. 

Je vybudován tradiční stavební technologii se svislými konstrukcemi z keramických bloků 

založených na železobetonových základech. Svislé konstrukce jsou z vnitřní a vnější strany 

opatřeny vápenocementovou omítkou. Stropní nosná konstrukce je tvořena ze 

železobetonových panelů SPIROLL. Konstrukci střešní tvoří zateplená dřevěná krovová 

soustava s keramickou krytinou (bobrovka dvojitá šupina). [1] 
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Obrázek 5 - Pohled na uliční a boční průčelí BD po provedení stavebních úprav 

[zdroj: Studie kompozitního řešení, autor: Ing. Dalibor Bábíček] 

Účelem stavebních úprav tohoto bytového domu je celková revitalizace s důrazem na 

energetické úspory domu jako celku. Úmyslem je přizpůsobení se současnému trendu 

energeticky efektivních domů v důsledku neustále rostoucích cen energií. Cílem je zároveň 

údržba původních konstrukcí se souvisejícím prodloužením životnosti domu a dále oživení 

celkového vzhledu (barevnost apod.) s ohledem na okolní zástavbu. Smyslem je zvýšení 

celkového komfortu a kvality bydlení uživatelů bytového domu.  

 Úpravami bude provedeno celkové zateplení vnější obálky budovy s novým barevným 

řešením, výměna oken a zateplení půdního prostoru. Jedná se o úpravy, které nezmění 

technické ani technologické zařízení objektu, ochlazování ani větrání. Účel užívání stavby 

zůstává nezměněn. [1] 
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5.1.2 Souhrnné údaje o stavební zakázce 

Údaje o stavbě 

  • Název stavby  

       Stavební úpravy objektu bytového domu ve Vacenovicích                        

             • Místo stavby 

                   ul. Na Dědině, č.p.683, parc.č.1355/3 a 1355 v k.ú.   

                   Vacenovice u Kyjova 

  • Předmět zakázky 

        Stavební úpravy bytového domu 

Investor 

 • Společenství vlastníků pro dům Esmeralda č.p. 683,Vacenovice 

  • Na Dědině 683 

 • 696 06 Vacenovice 

             • IČO: 03244067 

Dodavatel 

 • Stavební firma ISOLEX Josef Říhák 

  • Rúdnická 203 

  • 696 06 Vacenovice 

       • IČO: 724885956 

Zpracovatelé projektové dokumentace 

• Projektant                        

  Ondřej Dobiáš                   

                   Vacenovice 683                

                   696 06 Vacenovice           

                      IČO: 756 86 821               

• Zodpovědný projektant 

                   Ing. František Dobiáš 

                   Perunská 46 

                   695 04 Hodonín 

                   IČO: 41505824, DIČ: CZ490702150 

• Energetický posudek 

  Ing. Vojtěch Bílek  

                   Polešovice 526 

                   687 37 Polešovice 

                   IČO: 86 99 14 42 

• Položkový rozpočet 

  Martin Osička 

  Okružní 658 

  696 42 Vracov 

  IČO: 07187017 

• Posouzení podmínek požární bezpečnosti 

            Ing. Vlastimil Trnečka 

            U Cihelny 4086/5 

            Hodonín 695 03 

            IČO: 72341874 
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5.2 Postup realizace zakázky 

5.2.1 Iniciace a analýza nutného opatření k zisku dotace 

Na schůzi společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) dali uživatelé jednotlivých bytů 

podnět k řešení současného stavu bytového domu, který vlivem opotřebení v průběhu 

užívání a rovněž k dřívějším standardům výstavby, přestal vyhovovat současným 

požadavkům na bydlení.  

Na základě tohoto shromáždění SVJ byl osloven energetický specialista Ing. Vojtěch 

Bílek, aby zhodnotil současný stav budovy a navrhl optimální řešení úprav s ohledem na 

maximální využití dotací. 

Cílem bylo zpracování energetického auditu, na jehož základě se provede návrh pro 

dosažení dotací dle podmínek Integrovaného regionálního operačního programu IROP – 

výzva č. 37 ze dne 1. 7. 2016 Energetické úspory v bytových domech. Tyto podmínky 

jsou vypsány v Tabulce 2. 

Tabulka 2 - Hladiny podpory a podíly spolufinancování IROP [2]                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Hladiny podpory 

Podíly spolufinancování 

Organizační 

složky státu a 

jejich 

příspěvkové 

organizace 

Obce, 

kraje a 

jimi 

zřizované 

organizace 

Ostatní 

žadatelé 

1a) Projekty zaměřené na 

zateplení obvodových 

konstrukcí a/nebo výměnu 

výplní otvorů u budov, které 

nejsou kulturní památkou, ani se 

nenacházejí v památkové 

rezervaci nebo v památkové 

zóně.  

Při současném splnění 

následujících podmínek: 

- úspora celkové dodané energie 

v minimální výši 40 % 

- dosažení klasifikační třídy 

celkové dodané energie B nebo 

lepší  

Příspěvek 

EFRR: 

40 % 

 

Příspěvek 

státního 

rozpočtu: 

60 % 

Příspěvek 

EFRR: 

40 % 

 

Příspěvek 

státního 

rozpočtu: 

2 % 

Příjemce: 

58 % 

Příspěvek 

EFRR: 

40 % 

 

Příspěvek 

státního 

rozpočtu: 

0 % 

Příjemce: 

60 % 
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Návrh stavebních úprav související s energetickými úsporami domu 

 

• Výměna výplní otvorů - oken a vstupních dveří do vytápěných prostorů domu za 

plastová, s izolačním trojsklem 

• Zateplení stropu do podstřeší včetně stropů ve vikýři - minerální vata tl.200mm volně 

položená na stávající tepelnou izolaci (difúzní fólii) 

• Zateplení stropních konstrukcí k exteriéru – podloubí a závětří tl.180mm 

• Zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem ETICS      polystyren - 

EPS 70F tl.120mm 

• Zateplení stěn vikýřů kontaktním zateplovacím systémem ETICS – polystyren - EPS 70 

F grafit tl.120mm                                           

                                                                                                                                    [2] 

 

Tabulka 3 -Vyhodnocení výsledků posouzení podle kritérii vyhlášky [9]                                             

  jednotka referenční stávající návrh rozdíl úspora 

Celková 

dodané 

energie 

třída - D B   

41,50% kWh/(m².a) 135 145 85 60 

MWh - 267,46 156,41 111,15 

 

Z Tabulky 3 je patrný vliv navrhnutých stavebních úprav na celkovou energetickou 

náročnost budovy. Energetická náročnost na celkovou dodanou energii se zlepší z málo 

úsporné klasifikační třídy D na velmi úspornou, požadovanou klasifikační třídu B. Úspora 

celkové dodané energie bude ve výši 41,50 %.  

Na základě tohoto vyhodnocení je tedy možné konstatovat splnění podmínek  pro hladinu 

podpory 1a)  a tedy přiznání dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) ve 

výši 40 % celkových započitatelných nákladů na stavební úpravy. [2] 

Za zpracování průkazu energetické náročnosti budovy dle zákona 318/2012 Sb. a vyhl. 

78/2013 Sb. pro bytový dům Vacenovice 689 si Ing. Vojtěch Bílek dne 30. 9. 2016 

naúčtoval 15 000,- Kč 
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5.2.2 Předpokládaná cena za stavební zakázku 

Pro stanovení orientační ceny za tyto stavební úpravy byl pověřen nezávislý rozpočtář 

Martin Osička. Jeho úkolem bylo sestavení položkového rozpočtu dle cenové soustavy 

určené pro tvorbu předpokládané hodnoty stavební zakázky. Stručný soupis výsledků této 

práce je k nahlédnutí v Tabulce 4.  

V tomto bodě bylo zapotřebí brát v potaz fakt, že reálná výše ceny za zakázku bude ve 

skutečnosti nižší. Ceny za dodávky materiálu, stavebních či montážních prací a s nimi 

související služby jsou do jisté míry v rozpočtových programech nadsazené a přesně 

neodráží individuální a aktuální tržní ceny konkrétních firem. Výbor SVJ  bralo tuto 

skutečnost plně na vědomí a na výslednou částku bylo pohlíženo s odpovídající rezervou. 

Tabulka 4 - Předpokládaná hodnota stavební zakázky [36]                                             

Rozpis ceny Celkem 

Hlavní stavební práce (HSV) 2 344 326,42 Kč 

Přidružená stavební výroba (PSV) 1 965 007,01 Kč 

Montáže (MON) 50 000,00 Kč 

Vedlejší náklady 148 217,33 Kč 

Ostatní náklady 10 000,00 Kč 

CELKEM 4 517 550,76 Kč 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 4 517 550,76 Kč 

Snížená DPH (15%) 677 632,61 Kč 

CENA CELKEM S DPH 5 195 183,37 Kč 

 

Stanovení výše této předpokládané hodnoty mělo zásadní vliv na další průběh, jelikož 

odhadovaná cena splňovala očekávání výboru SVJ což bylo významným impulsem pro 

podniknutí dalších kroků. Tato hodnota zároveň vyhověla další podmínce pro přiznání 

dotace z IROP, které vyžaduje minimální a maximální výši způsobilých výdajů 

v intervalu ⟨300 000 Kč;90 000 000 Kč ⟩.   

Po předložení slepého výkazu výměr z tohoto rozpočtu místní firmě VASTAS s.r.o. 

Vacenovice a nedaleké firmě RENOVA s.r.o. za účelem konkrétního nacenění stavební 

zakázky lokálními firmami, došlo k naplnění předpokladů výboru SVJ o skutečné ceně 

za tyto stavební úpravy (Tabulka 5). 

 



 33   

Tabulka 5 - Navržená cena za předmětnou zakázku od lokálních firem  

[vlastní zpracování dle příslušných rozpočtů]                                             

Firma: Základ pro DPH DPH 15% Celkem 

VASTAS s.r.o 

Vacenovice 
2 906 054,00 Kč 435 908,10 Kč 3 341 962,10 Kč 

Renova s.r.o 3 489 377,00 Kč 523 406,55 Kč 4 012 783,55 Kč 

 

5.2.3 Modelace úvěru 

S ohledem na kapacitu vlastních zdrojů a předpoklad, že cena za zakázku výrazně 

nepřesáhne hodnotu 4 000 000,- Kč včetně DPH se SVJ rozhodlo opatřit si úvěr v celkové 

výši 3 800 000,- Kč. Na tomto základě byla pro předložení modelace úvěru oslovena 

Česká spořitelna, která disponovala nabídkou na investiční úvěry právě pro bytová 

družstva a společenství vlastníků jednotek určených k financování rekonstrukcí, 

modernizací a oprav bytových domů.  

Tabulka 6 - Indikativní cenová nabídka od České spořitelny [vlastní zpracování]                                             

Česká spořitelna, a.s. 

Výše úvěru 3 800 000,- Kč 

Účel úvěru Rekonstrukce/modernizace BD 

Typ úvěru Investiční 

Splácení Měsíční 

Typ splátky Anuitní 

Úroková sazba Pevná s dobou fixace 25 let 

Výše úrokové sazby 3,45% 

Výše pravidelné splátky 19 126,- Kč 

Vlastní zdroje Nejsou podmínkou 

Platnost nabídky do 30.11. 2018 
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5.2.4 Usnesení SVJ o stavební zakázce 

Získání všech těchto informací vedlo k naplánování shromáždění SVJ na den 26. 11. 2018 

v budově Obecního úřadu, kde měli být všechny zainteresované osoby informovány o 

všech náležitostech týkající se stavebních úprav předmětného BD.  Výsledným 

plánovaným výstupem tohoto shromáždění bylo rozhodnutí vlastníků o realizaci této 

stavební zakázky za navržených podmínek.  

Shromáždění proběhlo dle plánu dne 26. 11. 2018 v 19:00. Celkový počet přítomných 

účastníků tvořil 81,01% čímž došlo ke splnění kvantitativní podmínky pro platnost 

plánovaného hlasování a shromáždění se tedy stalo usnášeníschopným.  

Předmětem hlasování bylo schválení provedení konkrétních stavebních úprav, podmínek 

investičního úvěru a veškerých ostatní podmínek související s předmětnou stavební 

zakázkou. 

Konkrétní stavební úpravy 

• Výměna oken a vstupních dveří  

• Zateplení fasády a soklu  

• Zateplení podhledu podloubí a závětří  

• Zateplení vodorovné částí stropu nad posledním podlažím  

• Zateplení podhledu stropu sklepních prostor v části terasy 

 

Podmínky investičního úvěru 

• Schválení realizace investiční akce 

• Souhlas s uzavřením smlouvy 

• Způsob financování 

• Základní podmínky úvěru 

• Maximální výše úvěru 

• Doba splatnosti 

• Účel úvěru 

• Úroková sazba 

• Fixace úrokové sazby a způsob jištění 

• Dále podmínky týkající se příspěvků jednotlivých vlastníků bytových jednotek do 

příslušných fondů. 

Výsledek hlasování 

• Pro:   90,67 % Přítomných  

• Proti:   9,33 % Přítomných 

• Verdikt: Usnesení bylo přijato 
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5.2.5 Investiční úvěr od České spořitelny a.s 

Na základě schválení veškerých podmínek investičního úvěru na shromáždění SVJ byla 

uzavřena se společností Česká spořitelna a.s. smlouva. Úvěr je v maximální výši úvěru 

3 800 000,- Kč v pevné úrokové sazbě se splatností 25 let. Pevná úroková sazba činí 3,50 

% ročně.  Zajištění úvěru je řešeno zástavou pohledávek z běžného účtu s minimálním 

zůstatkem 6 měsíčních anuitních splátek. Měsíční anuitní splátka má výši 19 126,00 Kč 

se splatností vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Úvěr by měl započnout 

podepsáním smlouvy s realizační firmou, a to v plné výši, avšak pouze v období, než 

dojde k proplacení dotací. V Tabulce 7 se nachází předpokládaný průběh úvěru dle 

smluvených podmínek pro první 2 roky. 

Tabulka 7 - Průběh investičního úvěru pro první 2 roky [vlastní zpracování]                                             

Měsíc 
Počáteční 

stav [Kč] 

Anuita  

[Kč] 

Úrok  

[Kč] 

Úmor  

[Kč] 

Konečný 

stav  [Kč] 

1 3 800 000,00 19 126,00 11 083,33 8 042,67 3 791 957,33 

2 3 791 957,33 19 126,00 11 059,88 8 066,12 3 783 891,21 

3 3 783 891,21 19 126,00 11 036,35 8 089,65 3 775 801,56 

4 3 775 801,56 19 126,00 11 012,75 8 113,25 3 767 688,31 

5 3 767 688,31 19 126,00 10 989,09 8 136,91 3 759 551,40 

6 3 759 551,40 19 126,00 10 965,36 8 160,64 3 751 390,76 

7 3 751 390,76 19 126,00 10 941,56 8 184,44 3 743 206,32 

8 3 743 206,32 19 126,00 10 917,69 8 208,31 3 734 998,00 

9 3 734 998,00 19 126,00 10 893,74 8 232,26 3 726 765,75 

10 3 726 765,75 19 126,00 10 869,73 8 256,27 3 718 509,48 

11 3 718 509,48 19 126,00 10 845,65 8 280,35 3 710 229,13 

12 3 710 229,13 19 126,00 10 821,50 8 304,50 3 701 924,64 

13 3 701 924,64 19 126,00 10 797,28 8 328,72 3 693 595,92 

14 3 693 595,92 19 126,00 10 772,99 8 353,01 3 685 242,90 

15 3 685 242,90 19 126,00 10 748,63 8 377,37 3 676 865,53 

16 3 676 865,53 19 126,00 10 724,19 8 401,81 3 668 463,72 

17 3 668 463,72 19 126,00 10 699,69 8 426,31 3 660 037,41 

18 3 660 037,41 19 126,00 10 675,11 8 450,89 3 651 586,51 

19 3 651 586,51 19 126,00 10 650,46 8 475,54 3 643 110,98 

20 3 643 110,98 19 126,00 10 625,74 8 500,26 3 634 610,72 

21 3 634 610,72 19 126,00 10 600,95 8 525,05 3 626 085,66 

22 3 626 085,66 19 126,00 10 576,08 8 549,92 3 617 535,75 

24 3 617 535,75 19 126,00 10 551,15 8 574,85 3 608 960,89 

 

Součástí plnění úvěrové smlouvy bude pro všechny byty vedle dosavadního příspěvku do 

fondu oprav také zřízení nového příspěvku do fondu dluhové služby.  
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Výše příspěvku do fondu oprav zůstane stejná, tedy 7 Kč/m², nově zřízený příspěvek do 

fondu dluhové služby bude činit 11 Kč/m². Pro zjednodušení se oba příspěvky sloučí a 

příspěvek tedy bude činit 18 Kč/m² viz Tabulka 8. Celková výše tohoto příspěvku musí 

být minimálně v hodnotě 118% z měsíční splátky v bance. 

Tabulka 8 - Příspěvky do fondů dle jednotlivých bytů [vlastní zpracování]                                             

č.j. 

Podíl na 

společných 

částech 

Podíl v % m² 
Výše platby 

18Kč/m2 

1 593/13080 4,53% 59,3 1 067,00 Kč 

2 332/13080 2,54% 33,2 598,00 Kč 

3 506/13080 3,87% 50,6 911,00 Kč 

4 867/13080 6,63% 86,7 1 561,00 Kč 

5 465/13080 3,56% 46,5 837,00 Kč 

6 455/13080 3,48% 45,5 819,00 Kč 

7 872/13080 6,67% 87,2 1 570,00 Kč 

8 989/13080 7,56% 98,9 1 780,00 Kč 

9 552/13080 4,22% 55,2 994,00 Kč 

10 338/13080 2,58% 33,8 608,00 Kč 

11 342/13080 2,61% 34,2 616,00 Kč 

12 596/13080 4,56% 59,6 1 073,00 Kč 

13 332/13080 2,54% 33,2 598,00 Kč 

14 336/13080 2,57% 33,6 605,00 Kč 

15 344/13080 2,63% 34,4 619,00 Kč 

16 952/13080 7,28% 95,2 1 714,00 Kč 

17 831/13080 6,35% 83,1 1 496,00 Kč 

18 508/13080 3,88% 50,8 914,00 Kč 

19 709/13080 5,42% 70,9 1 276,00 Kč 

20 822/13080 6,28% 82,2 1 480,00 Kč 

21 544/13080 4,16% 54,4 979,00 Kč 

22 795/13080 6,08% 79,5 1 431,00 Kč 

  CELKEM 100,00% 1 308 m² 23 546,00 Kč 

 

Tyto měsíční příspěvky do fondů budou ukládány na společný účet a následně poslouží 

pro financování jednotlivých splátek. Výše tohoto příspěvku do dluhové služby se bude 

měnit po vyplacení dotace z EFRR ke kterému dojde po dokončení zateplení. Dojde tím 

ke snížení celkového dluhu a tedy i snížení výše splátek.  
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5.2.6 Projektová dokumentace 

Dalším krokem bylo zajištění projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované 

autorizovaným projektantem. Tuto dokumentaci v požadovaném rozsahu dle vyhlášky č. 

499/2006 Sb. příloha 12. zpracoval projektant Ondřej Dobiáš.  

Stručný obsah  

• A Průvodní zpráva 

• B Souhrnná technická zpráva 

• C Situační výkresy           

• D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

Součástí této projektové dokumentace je rovněž popis koncepce požární bezpečnosti 

stavebních úprav, jež byla zpracována Ing. Vlastimilem Trnečkou. Veškeré zmíněné 

podklady doplněné o již zpracovaný rozpočet a průkaz energetické náročnosti budovy 

byly 22.8.2019 zaslány na městský úřad Vracov odbor výstavby a zemědělství ve věci 

žádosti o stanovisko k této dokumentaci.  

 

Dne 5.9.2019 úřad oznámil, že předmětné stavební úpravy a udržovací práce dle 

stavebního zákona nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Dále 

v souladu se stavebním zákonem stavební úřad nevyžaduje stavební povolení ani 

ohlášení. 

5.2.7 Smlouva s OHK 

Výbor SVJ organizující veškerý dosavadní průběh se rozhodl v rámci řešení následující 

postupu využít servisu dotačního managementu od společnosti OHK Servisní, s.r.o. Ze 

strany zastupitelů se jednalo kromě určité formy úspory času také o pojištění správnosti 

následujících kroků vzhledem k časové a administrační náročnosti řízení realizace 

samotného projektu a orientace v dotační oblasti.  

Smluvní vztah mezi těmito dvěma subjekty, společností OHK Servisní, s.r.o. jakožto 

zpracovatelem a výborem SVJ jakožto objednatelem, byl stvrzen smlouvou o dílo jejiž 

podmínky plnění vstupují v platnost ode dne podpisu smlouvy až do doby splnění všech 

povinností. 

Smlouva ve stručnosti zavazuje zpracovatele k vyhotovení podkladů pro hodnocení podle 

podmínek dotačního programu včetně kompletace všech povinných příloh dle dotačního 

programu IROP. V případě přiznání dotace vstupuje v platnost závazek, kdy zpracovatel 

musí poskytnout objednateli služby projektového řízení projektu během jeho realizace.  

Dále je zpracovatel zavázán k zajištění výběrového řízení na dodavatele stavebních prací 

či dodávek a služeb potřebných k realizaci projektu.  
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5.2.8 Výběrové řízení 

Po podepsání smlouvy o dílo výbor SVJ poskytl společnosti OHK Servisní, s.r.o. veškeré 

podklady k oznámení výběrového řízení. Řízení bylo zadavatelem vyhlášeno 

prostřednictvím Výzvy podání nabídek v souladu s Metodickým pokynem pro oblast 

zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020.  

Stručný soupis obsahu tohoto oznámení je uveden níže: 

   1. Identifikační údaje zadavatele 

       • Název zadavatele: Společenství vlastníků pro dům Esmeralda 

                                č.p.683, Vacenovice 

       • Kontaktní osoba:   Ing. Radim Matyáš 

       • Adresa:                  OHK Servisní, s.r.o. 

                                Svatoborská 591       

                                Kyjov 697 01 

   2. Předmět zakázky 

       Docílení úspory energie vytápěných částí prostřednictvím     

       navrhovaných stavebních úprav. 

   3. Termín plnění zakázky 

       Termín zahájení plnění byl stanoven na 2/3/2020. Dokončení plnění   

       zakázky je předpokládáno 330 dní od převzetí staveniště. Oba tyto 

       termíny jsou závislé na vhodnosti klimatických podmínek.  

   4. Místo plnění zakázky 

       ul. Na Dědině, č.p.683, parc.č.1355/3 a 1355/5 v k.ú. Vacenovice u 

       Kyjova 

   5. Předpokládaná hodnota stavební zakázky 

       3 992 8 77,30 Kč bez DPH.  

   6. Kvalifikace dodavatelů 

       Dodavatel musí splňovat potřebnou základní a profesní způsobilost.  

       Prokázání technických kvalifikačních předpokladů zadavatel 

       nevyžaduje.     

   7. Variantní řešení 

       Zadavatel nepřipouští další varianty nabídek 

   8. Způsob hodnocení nabídek 

       Nabídky budou hodnoceny jediným hodnotícím kritériem a to    

       kritériem nejnižší nabídkové ceny. 

  9.  Vysvětlení zadávacích podmínek 

       Stanovuje podmínky, za kterých je zadavatel povinen dodavateli   

       vysvětlit zadávací podmínky. 
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 10. Lhůta pro podávání nabídek 

       Nabídky jsou dodavatelé povinní dodat nejpozději do 22.11.2019 do   

       11:30. Pro podání nabídky je rozhodující čas doručení nabídky zadavateli. 

 12. Prohlídka místa plnění 

       Prohlídka místa provádění se konat nebude z důvodu veřejné 

       dostupnosti tohoto místa 

 13. Způsob podávání nabídek 

       Dodavatel nabídku podává v listinné podobě a v jednom originále 

       v souladu s podmínkami uvedenými v tomto oznámení. Zadavatelem  

       je dále doporučeno, aby součástí takové nabídky byla i její  

       elektronická verze na CD/DVD. Je požadováno, aby byla nabídka  

       podána v uzavřené obálce s předmětným názvem a identifikačním  

       údajem dodavatele. Obálka musí být opatřena dovětkem „Neotvírat“.  

       Nabídka by měla být čitelná, a je požadováno, aby byla psána českým  

       nebo slovenským jazykem a stvrzena podpisem dodavatele 

       zaručující pravdivost veškerých informací v nabídce.  

 14. Požadavky na jednotné uspořádání nabídky a obsah nabídky 

       Zadavatelem doporučené označení a ražení nabídky. Nedodržení  

       úpravy nabídky podle tohoto bodu není závažným důvodem pro  

       vyřazení nabídky z posuzování a vyloučení dodavatele. 

 15. Způsob zpracování nabídkové ceny 

       Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celé plnění zakázky celou      

       částkou na základě ocenění jednotlivých položek soupisu prací  

       s výkazem výměr, který je v příloze tohoto oznámení. Takto  

       vzniklou nabídkovou cenu uvede dodavatel do krycího listu nabídky  

       a do návrhu smlouvy o dílo. Cena bude uvedena v českých korunách.  

       Členění nabídkové ceny: 

- Cena celkem bez DPH 

- DPH 

- Cena celkem včetně DPH 

 16. Obchodní podmínky 

       Při přípravě nabídky je dodavatel povinen použít návrh smlouvy,  

       který je součástí Oznámení jako jeho přílohy číslo 3. V tomto  

       návrhu dodavatel doplní údaje (identifikační údaje, cena, apod.) 

 17. Výhrady zadavatele 

Obsahem tohoto bodu jsou práva vyhrazená zadavatelem. 

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zakázky. V průběhu podání lhůty si 

vyhrazuje právo na upřesnění, změnu nebo doplnění zadávacích podmínek. 

Zadavatel nebude dodavatelům hradit náklady spojené s účastí ani vracet podané 

nabídky. Právo si vyhrazuje také na ověření pravdivosti informací podané 

dodavatelem v nabídce a vyřadit ty nabídky, které nebyly zpracovány dle 

stanovených podmínek. 
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Po obdržení nabídek bylo na základě platného kritéria provedeno vyhodnocení, jehož 

výstupem je pořadí hodnocených nabídek viz Tabulka 9. Výsledná částka nejnižší 

nabídkové ceny je 3 329 390,99,- Kč. 

Tabulka 9 - Výsledek výběrového řízení [vlastní zpracování]                                             

Pořadí hodnocených nabídek  

1 Josef Říhák, Rúdnická 203, 696 06 Vacenovice, IČO: 72488956 

2 VASTAS s.r.o. Jezérka 327, 696 81 Vacenovice, IČO:26963744 

3 Renova s.r.o. Polní 4057/27, 695 01 Hodonín, IČO: 46992707 

5.2.9 Smlouva o dílo 

Po dokončení výběrového řízení došlo s vítěznou stavební firmou k uzavření smlouvy o 

dílo na projekt Stavební úpravy objektu bytového domu ve Vacenovicích. 

Stručný obsah částí této smlouvy o dílo: 

1. Smluvní strany 

Definice smluvních stran v této smlouvě o dílo představuje zastupitelstvo SVJ jakožto 

objednatele a vítěznou stavební firmu jako zhotovitele. [35] 

2. Základní údaje 

V tomto bodě se nachází účel uzavření smlouvy jakožto zhotovení díla, jehož realizace je 

součástí projektu s názvem „Stavební úpravy objektu bytového domu ve Vacenovicích“ 

spolufinancovaného z IROP. Dále doplňuje informace o stavbě a místě jejího provádění 

společně s údaji o odpovědném projektantovi a formě výběrového řízení, které 

předcházelo této smlouvě. [35] 

3. Předmět smlouvy  

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní riziko a 

náklady stavební dílo s názvem „Stavební úpravy objektu bytového domu ve 

Vacenovicích“ dle příslušných zhotovitelem důkladně prostudovaných podkladů, které 

jsou součástí této smlouvy a za jejichž správnost objednatel odpovídá. Za předpokladu 

řádného provedení díla dle odpovídajících platných českých norem a předpisů se 

objednatel zavazuje toto dílo převzít a zaplatit zhotoviteli smluvenou odměnu. [35] 

4. Termíny plnění 

Zahájení prací je stanoveno na den 02.03.2020 a jejich předpokládané ukončení jako 330 

dní od předání staveniště. K předání staveniště musí dojít nejméně 10 dní před zahájením 

prací. Tyto předpokládané termíny jsou podmíněny právě včasným předáním staveniště 

zhotoviteli stavby a také vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby. [35] 

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

Cena tohoto díla je stanovená nabídkou zhotovitele. Přílohou smlouvy musí být 

zhotovitelem vypracovaný položkový rozpočet, ze kterého tato výsledná částka vychází.  

Celková cena bez DPH:     2 895 122,59,- Kč 

DPH 15%:                             434 268,39,- Kč 

Celková cena s DPH:         3 329 390,99,- Kč                                                                [35] 
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6. Platební podmínky 

Tato část se zabývá pravidly platebních podmínek. Hrazení ceny díla bude probíhat 

průběžně pomocí zhotovitelem vystavených měsíčních faktur, jejichž splatnost činí 30 

kalendářních dní. Závěrečný daňový doklad bude zhotovitelem vystaven do 15 dnů od 

předání a převzetí díla.  Dále se zde nachází specifikace náležité formy vystavené faktury 

a eventuální důsledky v případě jejich nedodržení. [35] 

7. Způsob provádění díla 

Způsob provádění díla a jeho jakost se řídí příslušnými zákony. V tomto bodě je dále 

vylíčena povinnost zhotovitele vést stavební deník, podrobné podmínky tohoto vedení a 

povinnosti objednatele vůči tomuto deníku společně se specifikací osob, jež mají 

oprávnění do tohoto deníků zaznamenávat informace. [35]   

8. Staveniště 

Tento bod pojednává o všech náležitostech spojených s převzetím, zřízením, udržováním 

a konečným vyklizením a vyčištěním staveniště. Převzetí staveniště proběhne dle předem 

smluvených termínů a bude o něm oprávněnými osobami podepsán záznam. Zařízení 

staveniště je v kompetenci zhotovitele, který si ho zařídí dle vlastních potřeb v souladu 

s dokumentací a požadavky objednatele. Cena za vybudování a likvidaci tohoto zařízení 

staveniště je zahrnutá ve smluvní ceně díla. Zhotovitel je na své náklady také povinen na 

místě staveniště udržovat čistotu a pořádek. Dalším z povinnosti zhotovitele v rámci 

staveniště je zajištění odpovídajících podmínek pro výkon práce autorského dozoru. 

Smlouva zhotovitele zavazuje také k vyklizení staveniště do 15 kalendářních dní od 

protokolárního předání a převzetí díla. V případě, že tak neučiní je objednatel oprávněn 

požadovat po zhotoviteli odškodnění. [35] 

9. Spolupůsobení objednatele 

Objednatel se ve smlouvě zavazuje, že umožní zhotoviteli v prostoru staveniště provádět 

stavební a montážní práce v prodloužených směnách, eventuálně v dvousměnném 

provozu. Vždy však v pracovní dny v časovém rozmezí od 7:00 do 20:00. Také 

prohlašuje, že je vlastníkem dotčených pozemků a že má k provádění předmětné stavby 

povolení od příslušných úřadů. [35] 

10. Odevzdání a převzetí díla 

Za provedené dílo je považováno to dílo, které je dokončeno a předáno. Tento bod 

pojednává o veškerých náležitostech dotýkajících se odevzdání a převzetí díla. Vymezuje 

podmínky dokončení díla mezi objednatelem a zhotovitelem. Obě strany jsou povinné 

podepsat zápis o předání díla, který pojednává o případných odchylkách od projektové 

dokumentace, vadách, nedodělcích apod. [35] 

11. Reklamace 

V případě, že objednatel zjistí nějakou vadu díla, je povinen toto zjištění zhotoviteli 

oznámit. Zhotovitel je po obdržení takové informace zavázán do 7 dnů sepsat zápis, ve 

kterém poskytuje informace o vyhodnocení této reklamace a případných patřičných 

krocích, které bude v konktrétně sdělený čas vést v zájmu jejího odstranění a budoucího 

zamezení. Dále zde figurují veškeré ostatní záležitosti spjaté s předmětem reklamace jako 
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například postup předmětných smluvních stran v případě, že byla závada na díle 

způsobena cizím zaviněním. [35] 

12. Odpovědnost za vady 

Zhotovitel poskytuje záruku na toto dílo v celkové délce 36 měsíců od řádného předání 

díla objednateli. Odpovědnost zhotovitele se nebude vztahovat na komponenty, pro které 

jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanovil dobu odpovědnosti za vady nebo 

jinou záruční dobu. [35] 

13. Smluvní pokuta 

V případě, že zhotovitel nezvládne ve smluveném termínu řádně předat stavební dílo, 

zavazuje se objednateli zaplatit pokutu 0,05% z ceny díla za každý i započatý den tohoto 

prodlení. V případě, že objednatel neuhradí fakturu ve smluveném termínu splatnosti, 

uveden je pro něj v platnost závazek, kdy musí zhotoviteli uhradit pokutu ve výši 0,05%  

z fakturované částky za každý i započatý den neuhrazení této faktury. Dále má objednatel 

právo na proplacení smluvní pokuty za neodstranění vad v požadovaném termínu, které 

jsou definovány v zápise o předání a převzetí díla. Konkrétně se jedná o částku 500 Kč 

za každou neodstraněnou vadu, u které je zhotovitel v prodlení v souvislosti s jejím 

odstraněním a za každý další den, kdy vadu neodstraní. [35] 

14. Jiná ujednání 

Náplní posledního bodu smlouvy o dílo jsou její případné změny. Způsob záznamu 

veškerých těchto změn je možný pouze formou písemných dodatků, které jsou podepsány 

oběma smluvními stranami. Dále je zhotovitel povinen uchovávat originální smlouvu o 

dílo spolu s veškerými jejími dodatky a všemi účetními doklady a originály dalších 

dokumentů, které souvisejí s realizací této zakázky. Tyto a další podmínky ohledně 

patřičného nakládaní se zmíněnými dokumenty jsou předmětem řešení tohoto bodu. Ve 

věcech neupravených touto smlouvou se postupuje podle občanského zákoníku. [35] 

5.2.10  Dotace z IROP 

Dotace, jež má být čerpána pro tuto stavební zakázku se v IROP řadí do druhé prioritní 

osy a konkrétního specifického cíle 2.5 viz Tabulka 10. 

Tabulka 10 - Zařazení do prioritní osy a specifického cíle [25]                                             

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele  

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

SC 2.2 
Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v 

oblasti sociálního podnikání 

SC 2.3 
Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče 

o zdraví 

SC 2.4 
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb pro poskytování zdravotních 

služeb a péče o zdraví 

SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení 
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Tento specifický cíl je orientován na snížení výsledné spotřeby energie pomocí patřičné 

úpravy budovy s důrazem kladeným na obnovitelné zdroje. Zároveň podporuje Směrnici 

evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti (2017/27/EU) v České republice 

a pomáhá při naplňování národního cíle pro energetickou účinnost do roku 2020. [31] 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

Výstupem každého takového podporovaného projektu musí být zvýšení energetické 

účinnosti tedy co možná největší zvýšení množství uspořené energie. Toto je určováno 

odborným odhadem spotřeby před a po provedení náležitých opatření, jenž k takovému 

zvýšení vedou. 

Podporovány jsou v tomto ohledu celkové ale i dílčí energeticky úsporné úpravy. 

Předmětná stavební zakázka z tohoto hlediska spadá do tohoto typu podporované 

aktivity: [31] 

 

• Zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu 

(zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, vnitřních konstrukcí, výměna 

otvorových výplní) [31] 

Indikátory 

Každý žadatel je dle své zvolené aktivity povinen zvolit indikátory, které musí závazně 

naplnit. Nesplnění nebo překročení hranic stanoveného indikátoru ve stanoveném čase 

může vést k nevyplacení dotace nebo jiné adekvátní sankci. [31] 

Zastupitelstvo SVJ je v rámci žádosti o dotaci zavázáno k naplnění těchto indikátorů.  

Název: Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů 

Kód indikátoru: 32300 

Výchozí hodnota: 971,345 

Datum výchozí hodnoty: 12. 7. 2019 

Cílová hodnota: 571,352 

Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2021 

Měrná jednotka: GJ/rok 

Definice indikátoru: Úsporou v rámci snížení konečného množství spotřeby energie 

chápeme jako množství ušetřené energie na jeho konečné spotřebě a to včetně energie 

vyrobené z obnovitelných zdrojů. Výsledky se určují měřením či odhadem spotřeby před 

provedením náležitých opatření a po něm. Takové měření musí probíhat při zajištění 

normalizace vnějších podmínek, aby nedošlo k ovlivnění výsledků. 

Popis hodnoty: Realizací projektu dojde k úspoře dodané energie o 399,993 GJ/r.                                                                                                                                       

[32] 
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Název: Počat domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie 

Kód indikátoru: 32401 

Výchozí hodnota: 0,000 

Datum výchozí hodnoty: / 

Cílová hodnota: 22,00 

Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2021 

Měrná jednotka: Domácnosti (bytové jednotky) 

Definice indikátoru: Rozdíl mezi klasifikační třídou energetické náročnosti budovy před 

realizací a po realizaci se bude rovnat minimálně jednomu stupni. 

Popis hodnoty: Vznikne 22 domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie. 

Název: Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů 

Kód indikátoru: 36010 

Výchozí hodnota: Naměřená hodnota emisí na začátku sledovaného období 

Datum výchozí hodnoty: / 

Cílová hodnota: Naměřená hodnota emisí na konci sledovaného období  

Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2021 

Měrná jednotka: Tuny ekvivalentu CO2/Rok 

Definice indikátoru: Tento indikátor ukazuje odhad snížení ročních emisí skleníkových 

plynů na konci sledovaného období. Ve zkratce se dá říct, že čím je méně spotřebované 

energie, tím méně vznikne emisí. Právě v případě energeticky úsporných opatření je 

odhad založený na celkové množství uspořené energie v daném roce (jedná se buď to o 1 

rok po ukončení projektu anebo jeden kalendářní rok). [32] 

Způsobilé a nezpůsobilé výdaje 

Příslušný procentní podíl, který bude IROP v rámci dotace hradit se vztahuje pouze 

k takzvaným způsobilým výdajům na projekt.  

Způsobilý výdaj je takový výdaj, který: 

• Splňuje příslušné předpisy EU a pravidla dle IROP  

• Vniknul v rámci období stanoveném výzvou 

• Může být spolufinancovaný Evropským sociálním fondem 

•.Je vynaložený na stanovený účel projektu 

    - DPH v případě, že se vztahuje k výdajům, které jsou způsobilé 

    - Stavební práce v souvislosti s účelem projektu 

    - Pořízení majetku v souvislosti s účelem projektu 

    - Výdaje na povinnou publicitu projektu 

    - Zabezpečení výstavby (např. technický nebo autorský dozor) 

    - Projektová dokumentace (např. zaměření stávajícího stavu budovy).   

Výdaje nezpůsobilé jsou všechny ostatní výdaje investora jako například. 

• Splátky úvěrů a půjček, úroky z úvěrů a půjček, pojištění, bankovní záruky, pokuty 
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5.3 Rekapitulace vynaložených financí 

Rozpis celkových nákladů za projekt a administrativu je rozveden v Tabulce 11. 

Tabulka 11 - Celkem za projekt a administrativu [vlastní zpracování]                                             

Název Částka 

Celková 

částka vč. 

příslušné daně 

1. PENB(Průkaz energetické náročnosti budovy) 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 

2. Architektonicko-stavební část 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 

3. PBŘ (Požárně bezpečnostní řešení) 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 

4. Zpracování rozpočtu na stavební úpravy 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 

Celkem projektová dokumentace 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 

1. Zpracování podkladů pro hodnocení 25 000,00 Kč 30 250,00 Kč 

2. Projektový management 35 000,00 Kč 42 350,00 Kč 

3. Mimořádné úkoly 5 000,00 Kč 6 050,00 Kč 

Celkem OHK servisní, s.r.o. 65 000,00 Kč 78 650,00 Kč 

     CELKEM 133 100,00 Kč 

Výdaje za projekt a administrativu tvoří společně s výdaji na stavební práce a ostatními 

náležitostmi jako je například povinná publicita projektu či výdaje za služby celkové 

způsobilé výdaje (Tabulka 12). 

Tabulka 12 - Celkové způsobilé výdaje [25]                                             

Název Částka Procento 

Stavební práce 3 329 390,99 Kč 94,07% 

(TDI, BOZP, AD, Organizace VŘ, ostatní služby) 155 000,00 Kč 2,16% 

Povinná publicita projektu 10 000,00 Kč 0,28% 

Služby OHK servisní, s.r.o 78 650,00 2,22% 

Projektová dokumentace 45 000,00 Kč 1,27% 

Celkem způsobilé výdaje 3 539 390,99 Kč 100,00% 

Z celkových způsobilých výdajů můžeme určit konkrétní finanční hodnotu, jež bude 

vyplacená jako dotace pro tento projekt. Projekt dosáhne hladiny podpory IROP 1a). Tato 

hladina podpory se ve zkratce vztahuje na projekty, jejichž náplní je zateplení konstrukcí 

a/nebo výměna výplní otvoru u budov, jež nejsou kulturní památkou a ani se nenachází 

v památkové zóně či rezervaci. Dosažení této hladiny za splnění všech ostatních 

příslušných podmínek zajistí 40 % dotaci ze způsobilých výdajů. [31] 
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Tabulka 13 – Procentuální vyjádření přiznané dotace [vlastní zpracování]                                             

Částka Procento 

2 123 634,59 Kč 60,00% 

1 415 756,40 Kč 40,00% 

3 539 390,99 Kč 100,00% 

40 % ze způsobilých výdajů představuje, viz Tabulka 13, finanční výši dotace v hodnotě 

1 145 756,40 Kč. Společně s výdaji nezpůsobilými, jejichž přesná výše dosud nebyla 

přesně stanovena, nicméně jsou odhadovány na 500 000 Kč, nám vychází celkové výdaje 

za celou stavební zakázku celkem 4 039 391,99 Kč.   

 

Obrázek 6 - Procentuální rozdělení vlastních a cizích zdrojů [vlastní zpracování] 
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6 Návrh možných změn ve financování stavební zakázky 

Změnu ve financování stavební zakázky je možno provést například prostřednictvím 

využití alternativního investičního úvěru či úvěru dotovaného, který je alternativou 

k čerpání dotace z příslušných dotačních programů.  

6.1 Využití alternativního komerčního úvěru 

Tento alternativní úvěr je zpracován na základě informací z modelace úvěru od Raiffeisen 

stavební spořitelny, a.s. Porovnání tohoto úvěru s původním úvěrem od České spořitelny, 

a.s. se nachází v Tabulce 14. 

Tabulka 14 - Porovnání původního a alternativního úvěru [vlastní zpracování]                                             

Banka 
Raiffeisen stavební 

spořitelna a.s. 
Česká spořitelna, a.s. 

Výše úvěru 3 800 000,- Kč 3 800 000,- Kč 

Účel úvěru Rekonstrukce BD 
Rekonstrukce/modernizace 

BD 

Typ úvěru Investiční Investiční 

Splácení Měsíční Měsíční 

Typ splátky Anuitní Anuitní 

Úroková sazba Pevná s dobou fixace 5 let Pevná s dobou fixace 25 let 

Výše úrokové sazby 1,69% 3,45% 

Výše pravidelné splátky 15 540,- Kč 19 126,- Kč 

Vlastní zdroje Nejsou podmínkou Nejsou podmínkou 

Platnost nabídky do 25.6 2020 30.11.2018 

Příspěvek do fondu oprav 19 500,- Kč 22 569,- Kč 

Z Tabulky 14 jsou patrné rozdíly mezi těmito dvěma úvěry. Kromě kratší doby fixace 

alternativního úvěru se jedná zejména o nižší úrokovou sazbu, nižší částku pravidelné 

měsíční splátky společně s nižším příspěvkem do fondu oprav. Zachovají-li se původní 

principy splácení úvěru, dojde k poklesu příspěvku do fondu dluhové služby z původních 

18 Kč/m² na 15 Kč/m². Z detailnějšího úhlu pohledu se tedy vedle nezměněné původní 

výše příspěvku do fondu oprav 7 Kč/m², sníží částka příspěvku do fondu dluhové služby 

z původních 11 Kč/m² na 8 Kč/m². Tímto dojde k poklesu celkové finanční náročnosti 

splátek pro jednotlivé byty a celkový rozdíl měsíční splátky bude činit -3,925,- Kč oproti 

původnímu plánu. Rozdíly mezi původní a alternativní situací jsou k nahlédnutí 

v Tabulce 15.  
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Tabulka 15 - Porovnání příspěvků do fondů dle jednotlivých bytů  

(původní a alternativní situace) [vlastní zpracování]                                             

č.j. 

Podíl na 

společných 

částech 

Podíl v % m² 

Výše platby 

18Kč/m2 

(původní plán) 

Výše platby 

15Kč/m2 

(alternativní plán) 

1 593/13080 4,53% 59,3 1 067,00 Kč 890,00 Kč 

2 332/13080 2,54% 33,2 598,00 Kč 498,00 Kč 

3 506/13080 3,87% 50,6 911,00 Kč 759,00 Kč 

4 867/13080 6,63% 86,7 1 561,00 Kč 1 301,00 Kč 

5 465/13080 3,56% 46,5 837,00 Kč 698,00 Kč 

6 455/13080 3,48% 45,5 819,00 Kč 683,00 Kč 

7 872/13080 6,67% 87,2 1 570,00 Kč 1 308,00 Kč 

8 989/13080 7,56% 98,9 1 780,00 Kč 1 484,00 Kč 

9 552/13080 4,22% 55,2 994,00 Kč 828,00 Kč 

10 338/13080 2,58% 33,8 608,00 Kč 507,00 Kč 

11 342/13080 2,61% 34,2 616,00 Kč 513,00 Kč 

12 596/13080 4,56% 59,6 1 073,00 Kč 894,00 Kč 

13 332/13080 2,54% 33,2 598,00 Kč 498,00 Kč 

14 336/13080 2,57% 33,6 605,00 Kč 504,00 Kč 

15 344/13080 2,63% 34,4 619,00 Kč 516,00 Kč 

16 952/13080 7,28% 95,2 1 714,00 Kč 1 428,00 Kč 

17 831/13080 6,35% 83,1 1 496,00 Kč 1 247,00 Kč 

18 508/13080 3,88% 50,8 914,00 Kč 762,00 Kč 

19 709/13080 5,42% 70,9 1 276,00 Kč 1 064,00 Kč 

20 822/13080 6,28% 82,2 1 480,00 Kč 1 233,00 Kč 

21 544/13080 4,16% 54,4 979,00 Kč 816,00 Kč 

22 795/13080 6,08% 79,5 1 431,00 Kč 1 193,00 Kč 

  SVJ Celkem celkem celkem 

  100,00% 1 308 m² 23 546,00 Kč 19 624,00 Kč 
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Pohled do Tabulky 16 nám dále nabízí předpokládaný průběh alternativního úvěru pro 

prvních 24 měsíců na základě podmínek z modelace úvěru.  

Tabulka 16 - Předpokládaný průběh alternativního úvěru pro první 2 roky  

[vlastní zpracování]                                             

Měsíc 
Počáteční stav 

[Kč] 
Anuita  [Kč] Úrok  [Kč] Úmor  [Kč] Konečný stav  [Kč] 

1 3 800 000,00 15 540,00 5 351,67 10 188,33 3 789 811,67 

2 3 789 811,67 15 540,00 5 337,32 10 202,68 3 779 608,98 

3 3 779 608,98 15 540,00 5 322,95 10 217,05 3 769 391,93 

4 3 769 391,93 15 540,00 5 308,56 10 231,44 3 759 160,49 

5 3 759 160,49 15 540,00 5 294,15 10 245,85 3 748 914,65 

6 3 748 914,65 15 540,00 5 279,72 10 260,28 3 738 654,37 

7 3 738 654,37 15 540,00 5 265,27 10 274,73 3 728 379,64 

8 3 728 379,64 15 540,00 5 250,80 10 289,20 3 718 090,44 

9 3 718 090,44 15 540,00 5 236,31 10 303,69 3 707 786,75 

10 3 707 786,75 15 540,00 5 221,80 10 318,20 3 697 468,55 

11 3 697 468,55 15 540,00 5 207,27 10 332,73 3 687 135,82 

12 3 687 135,82 15 540,00 5 192,72 10 347,28 3 676 788,53 

13 3 676 788,53 15 540,00 5 178,14 10 361,86 3 666 426,68 

14 3 666 426,68 15 540,00 5 163,55 10 376,45 3 656 050,23 

15 3 656 050,23 15 540,00 5 148,94 10 391,06 3 645 659,17 

16 3 645 659,17 15 540,00 5 134,30 10 405,70 3 635 253,47 

17 3 635 253,47 15 540,00 5 119,65 10 420,35 3 624 833,12 

18 3 624 833,12 15 540,00 5 104,97 10 435,03 3 614 398,09 

19 3 614 398,09 15 540,00 5 090,28 10 449,72 3 603 948,37 

20 3 603 948,37 15 540,00 5 075,56 10 464,44 3 593 483,93 

21 3 593 483,93 15 540,00 5 060,82 10 479,18 3 583 004,75 

22 3 583 004,75 15 540,00 5 046,07 10 493,93 3 572 510,82 

24 3 572 510,82 15 540,00 5 031,29 10 508,71 3 562 002,10 

 

Celkově se dá tedy volba tohoto alternativního úvěru oproti úvěru původnímu 

charakterizovat jako výhodnější a to ve všech aspektech. Je ovšem nutné brát v potaz, že 

modelace úvěru má čistě informativní charakter a nemusí nutně odrážet skutečné 

podmínky potenciálně uzavřené úvěrové smlouvy s bankou.  
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6.2 Alternativní dotovaný úvěr 

Co se eventuálních alternativních forem dotace týče, nenabízí Česká republika příliš 

široký výběr dotačních programů, které vynakládají prostředky na revitalizace bytových 

domů. Vedle programu IROP, z kterého byla čerpána dotace v analyzované zakázce, se 

jako další varianta nabízí program Nová zelená úsporám. Tento program se však na rozdíl 

od IROP specializuje výhradně na domy v Praze. [33] 

V případě nesplnění podmínek pro možnost čerpání dotace ze dvou výše zmíněných 

dotačních programů se jako varianta nabízí využití dotovaného úvěru. Právě pro opravy 

a modernizace bytového domu je možné zažádat o úvěr v programu Panel 2013+.[33] 

Na první pohled se může zdát, že dotovaný úvěr s názvem Panel se zabývá výhradně 

budovami stavěnými panelovou technologii, opak je však pravdou. Tento úvěrový 

program se zaobírá revitalizací bytových domů bez zřetele na technologii jeho výstavby. 

Výše úrokové sazby se odvíjí od základní Evropské sazby pro Českou republiku. Ode dne 

1.6 2020 se tato sazba pohybuje ve výši 1,77 % a je neměnná s ohledem na počet 

splácených let. Tudíž za předpokladu zachování délky úvěru a příslušných podmínek 

splácení úvěru dle úvěrové metodiky programu Panel 2013+ je možné modelaci takového 

úvěru interpretovat takto viz Tabulka 17. V tomto případě je však vhodné zvážit, zda nám 

případný komerční úvěr neposkytne lepší podmínky.[34]  

Tabulka 17 - Modelace dotovaného úvěru [vlastní zpracování] [34]                                                                                        

Program Panel 2013+ 

Účel úvěru Rekonstrukce BD 

Splácení Měsíční 

Typ splátky Anuitní 

Úroková sazba Pevná s dobou fixace 25 let 

Výše úrokové sazby  1,77% 

Výše pravidelné splátky 15 684,- Kč 
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7 Závěr 

Na začátku této práce dochází k vymezení pojmu stavební zakázky jako takové, která je 

následně dále rozvedena do podrobnějších kapitol na stavební zakázky veřejné a 

soukromé.  

V navazujících kapitolách se práce zaobírá dotčenými subjekty stavebního trhu a zdroji 

financování stavební zakázky což jsou témata, která slouží k lepšímu pochopení 

celkového koncepce financování konkrétní stavební zakázky, k jejímuž rozboru dochází 

v následující části.   

Finanční plán a celková problematika okolo financování reálné stavební zakázky 

z pohledu investora je velice individuální a spletitá záležitost. Chronologický rozbor 

skutečné zakázky na základě reálných podkladů může výraznou měrou přispět ke 

komplexnější představě o tomto tématu jako takovém. 

Investorem předmětné skutečné stavební zakázky je společenství vlastníků bytových 

jednotek bytového domu ve Vacenovicích, které se rozhodlo k revitalizaci domu. Jedním 

z rozhodujících podmětů k realizování této revitalizace bylo vypracování dokumentace 

nutných stavebních úprav, které vedly kromě celkového zlepšení současného stavu 

bytového domu také k dosažení dotace dle příslušného dotačního programu a tedy 40% 

z celkových způsobilých výdajů. Toto a přijatelná finanční náročnost provedení 

stavebních úprav dle orientačních rozpočtů lokálních firem vedlo k finálnímu rozhodnutí 

o uskutečnění tohoto záměru. Celý tento investiční záměr je primárně zafinancován 

úvěrem z České spořitelny v hodnotě 3 800 000,- Kč a vlastními zdroji ve výši 500 000,- 

Kč. Této finanční náročnosti bude následně ulehčeno po vyplacení dotace z programu 

IROP. Veškeré vynaložené náklady, rozdělení způsobilých a nezpůsobilých výdajů a 

podrobnosti výše zmíněného jsou popsány přímo v práci.  

Závěr je věnován návrhu možných změn ve financování zakázky, který analyzuje využití 

alternativního komerčního úvěru v porovnání s původně užitým úvěrem a dále zkoumá 

případné využití jiných možností zisku dotace, jež jsou v České republice k dispozici. 

Podrobněji jsou zde popsány náležitosti dotovaného úvěru Panel 2013+.  
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9 Seznam zkratek 

a.s.  Akciová společnost 

BD   Bytový dům 

č.p.   Číslo popisné 

ČR   Česká republika 

DPH   Daň z přidané hodnoty 

DIČ   Daňové identifikační číslo 

EAFRD  Evropský strukturální fond pro rozvoj venkova 

EU   Evropská unie 

EMFF  Evropský námořnický a rybářský fond 

ERDF/EFRR          Evropský fond regionálního rozvoje 

ESF                         Evropský sociální fond 

FS                           Fond soudržnosti 

HSV                        Hlavní stavební práce 

IČO                         Identifikační číslo osoby 

IKT                        Informační a komunikační technologie 

IROP                       Integrovaný regionální operační program 

k.ú.                          Katastrální území 

MON                      Montáže 

OPPIK                    Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

parc.č.                     Parcelní číslo 

PBŘ                        Požárně bezpečnostní řešení 

PENB                     Průkaz energetické náročnosti budovy 

PO                          Prioritní osa 

PSV                        Přidružená stavební výroba 

Sb.                          Sbírka 

SC                          Specifický cíl 

s.r.o.                       Společnost s ručeným omezeným 
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