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Abstrakt  

  
Bakalářská práce se zabývá problematikou financováním zakázky z praktického 

hlediska. Cílem bakalářské práce je popsat možnosti finančního zajištění stavební 

zakázky z pohledu dodavatele. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy 

týkající se tématu. Praktická část bakalářské práce popisuje veřejnou stavební zakázku 

ve výběrovém řízení a následné sepsání smlouvy o dílo. Na příkladu z praxe byl popsán 

průběh financování stavební zakázky dodavatelem. Práce poukazuje na významný 

rozdíl mezi plánovaným a skutečným průběhem financování. 
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Abstract 
 

This thesis deals with the financing of a contract from practical point of view. 

The aim of this thesis is to describe the possibilities of financing of building order from 

the aspect of supplier. The basic concepts related of the topic. are characterized in the 

theoretical part. Practical part of the thesis describes the public order and subsequent 

recording contract. The process of financing construction of the supplier was described 

using a real project as a example. This thesis shows a significant difference between 

planned and actual funding process. 
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1 ÚVOD 

Problematika financování stavební zakázky je pro praxi významnou součástí pro 

realizaci stavebního díla. Bakalářská práce se proto zabývá problematikou financováním 

zakázky z praktického hlediska tzv. z pohledu dodavatele.  

Cílem bakalářské práce je popsat možnosti finančního zajištění stavební zakázky 

z pohledu dodavatele se zaměřením na zdroje financování podniku, stavebních zakázek 

a na finanční řízení stavební zakázky v praxi s návrhem finančního řešení. 

V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se tématu a praktické 

části bakalářské práce popisující veřejnou stavební zakázku. Jedná se o pojmy: stavební 

zakázka, zadavatel, dodavatel, rozdělení veřejných zakázek a zadávacího řízení s jimi 

spojené. Teoretická část bakalářské práce se dále zabývá financováním stavební 

zakázky, podmínkami a finančním plánováním stavební zakázky. 

Praktická část popisuje získání veřejné zakázky ve výběrovém řízení a následné 

sepsání smlouvy o dílo. Významné body pro dodavatele ve smlouvě o dílo jsou lhůty 

provádění díla, cena díla, platební podmínky, odpovědnost za škodu a sankce, záruky 

a pojištění díla. Dále se praktická část zabývá popsáním plánovaného a skutečného 

financování stavební zakázky dodavatelem. Praxe ukazuje, že financování se 

od plánovaného výrazně liší, zejména v průběhu čerpání financí. V praktické části práce 

je také popsána zkušenost dodavatele s rozdíly mezi veřejnou a soukromou zakázkou.  
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2 ZÁKLADNÍ POJMY 

2.1 Stavební zakázka 

Stavební zakázka je dodávka výkonů, prací a služeb za účelem vytvoření nového 

stavebního díla nebo upravení stávajícího stavebního díla. U stavební zakázky je znám 

investor a je sjednána na základě konkrétní objednávky. Zakázka je předem stanovena 

ze stavební dokumentace.  

Stavební výroba je velice náročná z těchto důvodů: 

a) je stacionární, vyžaduje přesun výrobních činitelů za produktem 

b) technologicky a materiálově náročná 

c) delší výrobní cyklus 

d) vyšší finanční řízení       [6] 

2.1.1 Rozdělení stavební zakázky dle investora 

• Soukromá stavební zakázka 

• Veřejná stavební zakázka 

2.1.1.1 Soukromá stavební zakázka 

Pokud je investorem fyzická nebo právnická osoba, která zakázku financuje 

z vlastních zdrojů pro své vlastní účely, mluvíme o vzniku soukromé zakázky. Pro 

vykonání zakázky musí být mezi dodavatelem a investorem uzavřená smlouva o dílo 

podle obchodního nebo občanského zákoníku.     [6] 

2.1.1.2 Veřejná stavební zakázka 

Důvodem k zadání veřejné zakázky je veřejná potřeba či veřejný zájem na 

pořízení veřejného statku, který je hrazen z veřejných financí. Za veřejnou zakázku je 

považována taková zakázka, která se uskutečňuje mezi zadavatelem a jedním nebo více 

dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné 

provedení stavebních prací. Pokud některý z těchto znaků nebude naplněn, nejedná se o 
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veřejnou zakázku. Podmínkou veřejné zakázky je vznik písemné smlouvy, podle zákona 

137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách.      [1];[6] 

2.1.2 Rozdělení stavební zakázky dle typu 

2.1.2.1 Novostavba objektu 

Nově budovaný stavební objekt, který má charakter dlouhodobého hmotného 

majetku a tvoří ucelenou nebo technicky samostatnou část budovy. 

2.1.2.2 Rekonstrukce objektu 

Rekonstrukci provádíme za účelem změny technických parametrů nebo změny 

účelu stavebního objektu. Stavební zásahy do stavebních konstrukcí musí zachovat 

vnější půdorysné a výškové ohraničení objektu.  

2.1.2.3 Modernizace objektu 

Stavební úpravy, při kterých nahrazujeme stávající část objektu modernějším. 

Zvyšujeme vybavenost a použitelnost stavebního objektu. 

2.1.2.4 Rozšíření objektu 

Objekt rozšíříme přístavbou nebo nástavbou.      [9] 
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2.2 Zadavatel 

2.2.1 Soukromý zadavatel 

Soukromý zadavatel je zpravidla fyzická nebo právnická osoba. Která financuje 

individuální zakázky pro své vlastní neziskové potřeby. Soukromým zadavatelem může 

být i osoba, která realizaci zakázky činí v rámci své podnikatelské činnosti. 

2.2.2 Veřejný zadavatel 

Zákon č. 137/2006 Sb. Podle § 2 vymezuje tři možné kategorie veřejných 

zadavatelů, a to zadavatele veřejného, dotovaného a sektorového.  

2.2.2.1 Veřejný zadavatel 

• Česká Republika 

• Státní příspěvková organizace 

• Územní samosprávný celek (obec, kraj), nebo příspěvková organizace, u níž 

funkci zřizovatele vykonává územně samosprávný celek 

• Jiná právnická osoba, pokud splní tyto podmínky: 

a) byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, 

které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, 

b) je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo 

je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána, nebo stát či jiný 

veřejný zadavatel jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím 

statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu.  [1] 

2.2.2.2 Dotovaný zadavatel 

Za dotovaného zadavatel je považována právnická nebo fyzická osoba, která 

zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných 

zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů 

přesahující 200 mil Kč. Peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných zdrojů 

i v případě, pokud jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby.   [1] 
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2.2.2.3 Sektorový zadavatel 

Sektorovým zadavatelem je osoba vykonávající některou z relevantních činností 

podle zákona 137/2006 Sb. V § 4 pokud: 

a) Tuto relevantní činnost vykonává na základě zvláštního či výhradního 

práva, 

b) Nad touto osobou může veřejný zadavatel přímo či nepřímo uplatňovat 

dominantní vliv. Dominantní vliv veřejný zadavatel uplatňuje v případě: 

a. Disponuje většinou hlasovacích práv sám nebo na základě 

dohody s jinou osobou 

b. Jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, 

správním, dozorčím či kontrolním orgánu.   [1] 

 

Pro sektorového zadavatele zákon stanoví poněkud odlišná pravidla při zadávání 

veřejných zakázek a navíc sektorový zadavatel se musí řídit pravidly zákona pouze 

v případě nadlimitních veřejných zakázek. Podlimitní veřejné zakázky zadává sektorový 

zadavatel podle svého uvážení dle zákona 137/2006 Sb. § 19 odstavec 1. Sektorový 

zadavatel není povinen postupovat podle zákona v případě, že předmět veřejné zakázky 

nesouvisí s relevantní činností. Výčet relevantních činností je uveden v zákoně 

137/2006 Sb. V § 4.         [2];[1];[6] 

2.2.2.4 Centrální zadavatel 

Centrální zadavatel umožňuje zadavatelům pořizovat zboží, služby či stavební 

práce prostřednictvím centrálního zadavatele, aniž by sami museli podstupovat zadávací 

řízení. To je naopak úkolem centrálního zadavatele. Centrálním zadavatelem může být 

výhradně veřejný zadavatel. Zadavatelé uzavírají s centrálním zadavatelem před 

zahájením centralizovaného zadávání smlouvu, ve které upraví podmínky související 

s centralizovaným zadáváním. Centrální zadavatel může být i jeden ze zadavatelů. 

[3] 

Rozlišujeme dvě formy centrálního zadávání: 

a) Pro jiného zadavatele pořizuje dodávky či služby, jež jsou předmětem veřejných 

zakázek, které následně prodává jiným zadavatelům za cenu nikoliv vyšší, než 
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za kterou byly dodávky či služby pořízeny. Tento postup není možné aplikovat u 

veřejných zakázek na stavební práce. 

b) Provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na dodávky, služby 

či stavební práce na účet jiných zadavatelů.     [1] 

 

Zadavatelé, kteří pořizují zboží, služby či stavební práce prostřednictvím centrálního 

zadavatele, sami nepodstupují zadávací řízení, ale toto zadávací řízení podstupuje 

centrální zadavatel místo nich. Odpovědnost za řádný průběh celého zadávacího řízení 

nese tedy centrální zadavatel.        [3] 

2.3 Dodavatel 

Pod pojmem dodavatel zákon rozumí jakoukoliv právnickou nebo fyzickou 

osobu, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce.   

Aby se právnická nebo fyzická osoba mohla stát dodavatelem, musí vyhrát 

výběrové řízení a uzavřít se zadavatelem smlouvu.      [1] 

2.3.1 Vyšší dodavatel 

Vyšší dodavatel je označení pro dodavatele stavební části, který zajišťuje 

dodávku všech stavebních prací včetně stavebních hmot a dílců pro danou stavební 

zakázku. Vyšší dodavatel uskutečňuje dodávky nejen ze své vlastní produkce, ale i 

dodávky kompletované od dalších dodavatelů, případně i z dovozu. Vyšší dodavatel 

odpovídá za vlastnosti kompletního celku dodávky, a to i za jednotlivé dodávky a 

výkony, z nichž se dodávka skládá.       [1];[5] 

2.3.2 Dodavatel 

Dodavatel je účastník, který je smluvně zavázán k realizaci zakázky. Odpovídá 

za kompletnost a kvalitu dodávek podle druhu uzavřené smlouvy, podle které jé 

označován jako zhotovitel.        [1] 
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2.3.3 Nižší dodavatel 

Nižší dodavatel je zpravidla vázán smluvně k vyššímu dodavateli, pro kterého je 

subdodavatelem.         [1] 

2.3.4 Kvalifikační předpoklady dodavatele pro získání veřejné zakázky 

Kvalifikační předpoklady představují podmínky nebo vlastnosti, které musí splnit 

každý dodavatel, který se uchází o plnění veřejné zakázky. Obecně se jedná 

o způsobilost dodavatele realizovat předmět zakázky. Prokázání kvalifikačních 

předpokladů potvrzuje zadavateli skutečnost, že vítězný dodavatel bude schopen 

předmět veřejné zakázky splnit. Kvalifikačními předpoklady zároveň zadavatel stanoví 

podmínky, které musí splňovat každý dodavatel, který se uchází o plnění veřejné 

zakázky.           [3] 

 

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění: 

• Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 

• Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 

• Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle § 55 

• Technické kvalifikační předpoklady podle § 56    [1] 

2.3.4.1 Základní kvalifikační předpoklady 

Pro získání veřejné stavební zakázky musí dodavatel splňovat tyto kvalifikační 

předpoklady:  

a)  nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, 

b)  nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, který souvisí s předmětem 

podnikání dodavatele, 

c)  v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 

formou podplácení, 

d) vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo 

insolvenční řízení, 

e) není v likvidaci, 
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f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, 

tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to 

jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 

místa podnikání či bydliště dodavatele, 

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, 

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek  

k) předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří 

v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a 

l) má-li formou akciové společnosti, předložit aktuální seznam akcionářů 

s podílem akcií vyšším než 10%      [1] 

2.3.4.2 Profesní kvalifikační předpoklady 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který 

předloží: 

a) výpis z obchodního rejstříku 

b) doklad o oprávnění k podnikání 

c) doklad vydaný profesní samosprávnou komorou, prokazující členství, je-

li členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky 

d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele  [1] 

2.3.4.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 

K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 

dodavatel musí předložit: 

a) pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou dodavatelem třetí osobě, 

b) poslední zpracovanou rozvahu podle zvláštních právních předpisů 

c) údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních 

předpisů 

Veřejný zadavatel je oprávněn požadovat i jiné doklady. 
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2.3.4.4 Technické kvalifikační předpoklady 

Ke splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro splnění 

veřejné zakázky na stavební práce může veřejný zadavatel požadovat: 

a) seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let 

a osvědčení objednatelů, 

b) seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění 

veřejné zakázky, 

c) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 

zaměstnanců 

d) opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, 

e) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných 

osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu 

vedoucích zaměstnanců, dodavatele nebo osob v obdobném postavení za 

poslední 3 roky, 

f) přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení 

[1] 
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3 DĚLENÍ VE ŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

Veřejné zakázky lze dělit jak podle jejich předmětu, tak i podle výše jejich 

předpokládané ceny.  

 

Podle předmětu lze dělit veřejné zakázky: 

• Veřejná zakázka na dodávky 

• Veřejná zakázka na služby 

• Veřejná zakázka na stavební práce 

 

Podle předpokládané výše ceny se veřejné zakázky dělí: 

• Nadlimitní veřejné zakázky 

• Podlimitní veřejné zakázky 

• Veřejné zakázky malého rozsahu      [1] 

3.1 Dělení veřejných zakázek dle předmětu 

3.1.1 Veřejná zakázka na dodávky 

Veřejnou zakázkou na dodávky je zakázka, jejímž předmětem je pořízení věci. 

Formou koupě, koupě zboží na splátky, nájmu zboží, nájmu zboží s právem následné 

koupě. 

Veřejnou zakázkou na dodávky je také zakázka, jejímž předmětem je kromě 

pořízení zboží rovněž poskytnutí služby. Tou může být například umístění, odborná 

montáž či uvedení daného zboží do provozu. Toto platí, pokud uvedené činnosti nejsou 

základním účelem veřejné zakázky, ale pouze jejím nezbytným doplněním ke splnění 

zakázky.           [1];[3] 
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3.1.2 Veřejná zakázka na stavební práce 

Veřejnou zakázkou na stavební práce je zakázka, jejímž předmětem je: 

 

a) Stavební práce, které se týkají některé z činností uvedených v příloze 

č. 3. zákona č. 137/2006 Sb. 

b) Stavební práce podle písmena a) a s nimi související projektová nebo inženýrská 

činnost 

c) Zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních nebo montážních prací, 

případně i souvisejících projektových či inženýrské činnosti, a která je jako 

celek schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci. 

 

Veřejnou zakázkou na stavební práce je také zakázka, jejímž předmětem je 

poskytnutí dodávek a služeb nezbytných k provedení veřejné zakázky. Za veřejnou 

zakázku se také považují stavební práce s využitím zprostředkovatelských nebo 

podobných služeb, které zadavateli poskytuje jiná osoba.    [1];[3] 

3.1.3 Veřejná zakázka na služby 

Za veřejné zakázky na služby jsou považovány jakékoli veřejné zakázky, které 

nejsou veřejnými zakázkami na dodávky či veřejnými zakázkami na stavební práce. 

Veřejnou zakázkou na služby je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě 

poskytnutí služeb rovněž: 

 

a) Poskytnutí dodávky podle § 8, pokud předpokládaná hodnota poskytovaných 

služeb je vyšší než předpokládaná hodnota poskytované dodávky. 

b) Provedení stavebních prací podle § 9, pokud tyto stavební práce nejsou 

základním účelem veřejné zakázky, avšak jejich provedení je nezbytné ke 

splnění veřejné zakázky na služby. 

 

Služby se dělí do kategorií stanovených v přílohách č. 1 a č. 2, zákona 137/2006 Sb. 

Pro určení zda jde o veřejnou zakázku na služby podle příloh č. 1 nebo podle přílohy 

č. 2 rozhoduje výše předpokládané hodnoty služby uvedených v příslušné příloze. 

           [1];[3] 
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3.2 Dělení veřejných zakázek dle předpokládané hodnoty 

Veřejné zakázky se podle předpokládané hodnoty člení na nadlimitní, podlimitní 

a malého rozsahu. Finanční hodnoty jsou uvedeny v zákoně č. 137/2006 Sb. V §12. 

           [1] 

3.2.1 Nadlimitní veřejné zakázky 

Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí zakázka, jejíž předpokládaná hodnota 

činí v případě zakázky na stavební práce částku vyšší než 125 265 000,- Kč bez DPH.  

           [7] 

3.2.2 Podlimitní veřejné zakázky 

Hodnota podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je nad 3 000 000,- Kč bez 

DPH. Maximální hodnota je dána spodní hranicí u nadlimitní zakázky.   [7] 

3.2.3 Veřejné zakázky malého rozsahu 

Zakázka malého rozsahu nesmí pro stavební práce přesáhnout hodnotu 

3 000 000,- Kč bez DPH.        [7] 

3.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se stanový dle zákona č. 137/2006 Sb. 

§13 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a § 16 Předpokládaná hodnota veřejné 

zakázky na stavební práce. 

Základní význam stanovení předpokládané hodnoty spočívá v zatřídění zakázky 

do správné cenové kategorie. 

Z předpokládané hodnoty stavební práce vyplyne výše peněžitého závazku 

zadavateli. Zadavatel je ze zákona povinen danou hodnotu objektivně stanovit. A nesmí 

jí vědomě snížit, aby mohl použít jednodušší formu zadávacího řízení  [1] 
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4 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 

Jednotlivé druhy a podmínky zadávacích řízení jsou uvedeny v zákoně 137/2006 Sb. 

upravený zákonem č. 55/2012Sb. V § 21 - § 38 

 

Druhy zadávacích řízení: 

• Otevřené řízení § 27 

• Užší řízení § 28 

• Jednací řízení s uveřejněním § 29 

• Jednací řízení bez uveřejnění § 34 

• Soutěžní dialog § 35 

• Zjednodušené podlimitní řízení § 38      [1] 

4.1 Otevřené řízení 

V otevřeném řízení zadavatel oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj 

úmysl zadat veřejnou zakázku. Dodavatelé podají nabídku a prokázání splnění 

kvalifikace.          [1] 

4.2 Užší řízení 

Pro užší řízení se dodavatelémusejí nejdříve kvalifikovat. Poté zadavatel vyzve 

nekvalifikované zájemce, k podání nabídky. Zadavatel může podle § 61 vyzvat pouze 

vybrané zájemce.         [1] 

4.3 Jednací řízení s uveřejněním 

Při jednacím řízení s uveřejněním nabídku podávají pouze vybraní zájemci, kteří 

jsou poté zadavatelem vyzváni k jednání.      [1] 
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4.4 Jednací řízení bez uveřejnění 

Pojmem jednací řízení bez uveřejnění je myšleno řízení, ve kterém zadavatel 

přímo vyzve jednoho nebo více dodavatelů.      [1] 

4.5 Soutěžní dialog 

Soutěžní dialog je využíván k zadávání veřejných zakázek se zvláště složitým 

předmětem. Při kterém se zadavatel a dodavatel domluví na nejlepším možném řešení.  

           [1] 

4.6 Zjednodušené podlimitní řízení 

Zjednodušené podlimitní řízení se používá pro podlimitní veřejné zakázky. Když 

předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí alespoň 3 000 000,- Kč a nepřesáhne 

10 000 000,- Kč v případě stavebních prací.      [11] 
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5 ZDROJE FINANCOVÁNÍ  

Financování je činnost směřující k opatření kapitálu a jeho užití ke splnění 

podnikových cílů.  

Hlavní zdroje dlouhodobého financování lze rozdělit na: 

• Interní zdroje 

• Externí zdroje         [6] 

5.1 Interní zdroje 

Interní zdroje jsou nazýváno jako samofinancování. Většinou tvoří rozhodující 

podíl na financování investic do fixního majetku.     [6] 

5.1.1 Odpisy 

  Peněžním vyjádřením postupného opotřebení dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku jsou odpisy, které.jsou daňově uznatelné a snižují daňový základ 

pro výpočet daně z příjmu. Tvoří tak tzv. daňový štít. Odpisy vstupují do ceny 

poskytovaných služeb či výrobku a jejich prodejem se promítají do finančních příjmů. 

            [6] 

5.1.2 Nerozdělený zisk 

Nerozdělený zisk charakterizuje nejběžnější vlastní zdroj financování. 

Představuje kumulovaný čistý zisk, který zůstal po splnění daňových povinností, tvorby 

zákonných rezervních fondů, povinností vůči vlastníkům.    [6] 

5.1.3 Dlouhodobé rezervy 

Dlouhodobé rezervy představují zadržený zisk na krytí budoucích rizik či ztrát, o 

kterých předpokládáme, že mohou nastat. Jejich užití a výši stanovuje zákon č.593/1992 

Sb. o rezervách pro zjištění daně z příjmu. Většinou se jedná o rezervy na opravy 

dlouhodobého majetku. Protože lze tvořit rezervy nákladovou položkou, která je daňově 

uznatelná, snižují základ daně z příjmu a fungují jako daňový štít.   [6] 
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5.2 Externí zdroje 

Při financování externími zdroji mají investoři na výběr více možností než při 

financování interními zdroji. Větší výběr je vzhledem k rozvoji a inovacím na 

finančních trzích.          [4] 

5.2.1 Úvěry na pořízení nemovitosti 

Kritéria pro úvěrové financování se liší, pokud pořizuje investor komerční 

nemovitost nebo nemovitost pro bydlení. 

Důležité informace u úvěru: 

• Úroková sazba 

• Ručení 

• Měna 

• Způsob poskytování 

• Způsob placení 

5.2.2 Dlouhodobé úvěry 

Doba splatnosti dlouhodobých úvěrů je delší než 5 let. Musíme zde řešit typ 

úroku, (pohyblivý nebo fixní), měna, ručení a způsob čerpání.  

Dlouhodobé úvěry jsou poskytovány na: 

• akvizici již existujících nemovitostí 

• refinancování již poskytnutého střednědobého úvěru 

• pořízení nové nemovitosti 

5.2.3 Střednědobé úvěry 

Střednědobé úvěry poskytují banky na dobu delší než 1 rok se splatností do 5 let. 

Splatnost bývá nastavena ve většině případů po dokončení stavby. Za předem 

stanovených podmínek se může střednědobý úvěr konvertovat na dlouhodobý úvěr.  

 

Střednědobé úvěry jsou poskytovány: 

• Celou rozpočtovanou částku 

• Spoluúčastí, obvykle 20% předpokládané ceny 
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5.2.4 Zdroje a formy krátkodobého financování 

Zdroje a formy krátkodobého financování představují majetek oběžný s dobou 

použitelnosti do 1 roku. Krátkodobé financování probíhá neustále, posuzujeme ho ze 

dvou hledisek.  

1) Z hlediska zdrojů. Podnik financuje majetek z krátkodobých zdrojů, 

použitelných do 1 roku. Krátkodobé financování je v podstatě úvěrovým 

financováním, poněvadž se splácejí cizí úvěrové zdroje. 

2) Z hlediska objektu financování. Krátkodobé financování můžeme chápat 

jako financování oběžného majetku z krátkodobých finančních zdrojů. 

Toto hledisko je v praxi výjimečné, spíše teoretické. Běžně se stává, že 

majetek je financován částečně i z dlouhodobých zdrojů.   [10] 

5.2.5 Formy krátkodobých bankovních úvěrů  

Krátkodobé bankovní úvěry jsou kvantitativně a kvalitativně významným 

zdrojem krytí oběžného majetku. Jsou poskytovány různými bankami na krytí 

krátkodobého majetku. Pak úvěru odpovídá splatnost do jednoho roku. Využívání 

krátkodobých úvěrů je předmětem finančního řízení podniku. 

Úvěry nejsou libovolnou potřebou, ale jsou ovlivňovány představami podniku. 

Musí být podloženy reálnými záměry podniků a jim odpovídající reálnou potřebou 

zásob aj. složek oběžného majetku. Reálnost těchto potřeb představuje současně 

hmotnou záruku návratnosti bankovního úvěru a tudíž i předpoklad jeho poskytnutí 

bankou. Banka ověřuje reálnost potřeby dlužníka pomocí úvěrové bonity.  

Krátkodobé bankovní úvěry podnik potřebuje ze dvou hlavních příčin. 

a) Přechodné tzv. sezónní úvěry. Kdy podnik zvyšuje potřeby 

oběžného majetku, tedy aktiva i pasiva podniku. Po skončení 

potřeb se vázané prostředky uvolňují a úvěr se splácí. Uvolňují se 

prodejem, pak klesají aktiva i pasiva. 

b) Potřeba peněz na úhradu jiných závazků podniku. Např. použití 

úvěru na úhradu závazku dodavatelům. Příčina vzniká blokací 

dříve vynaložených zdrojů nepeněžních složek majetku. 

U kterých se předpokládá uvolnění k možnosti splácet poskytnutý 

úvěr. Aktiva ani pasiva se nezvyšují.    [10] 
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5.2.5.1 Kontokorentní úvěr 

Firma může na svém běžném účtu jít krátkodobě i do minusové částky (úvěrový 

rámec), která je stanovená ve smlouvě s bankou. Čerpání úvěru probíhá operativně, bez 

dalšího schvalování bankou. Účet má tzv. debetní zůstatek. Kontokorentní úvěr je 

v zásadě krátkodobý, může být však považován i za trvalý úvěr neboli neustále se 

obracející.           [10] 

5.2.5.2 Revolvingový úvěr 

Fungování revolvingového úvěru je podobné jako u kontokorentního úvěru. 

Hlavní rozdíl je v tom, že banka na žádost podniku po dohodnutou dobu úvěr doplňuje 

do stanovené hodnoty. Jde o krátkodobý úvěr, který se neustále obnovuje, otáčí se. 

           [10] 

5.2.5.3 Eskontní úvěr 

Eskontní úvěr představuje odkupu směnky bankou za cenu sníženou o diskont 

s možností postihu předcházejících majitelů. Diskont je rozdíl mezi jmenovitou částkou 

směnky a nákladem pro prodávajícího. Výsledkem je výnos pro banku. Směnky pro 

banku znamenají záruku za úvěr. Banka poskytuje držiteli směnky peněžní prostředky a 

stává se věřitelem původního směnečného dlužníka. Prodávající se stane druhotným 

dlužníkem, ručícím. Jde o zvláštní úvěrový vztah, kdy banka úvěruje odběratele 

prostřednictvím dodavatele.[10]  

Kontrolu směnek provádí banka po formální stránce a kvalitativní stránce. Musí 

být dodrženy předepsané náležitosti. Banka především zkoumá platební schopnost 

podepsaných osob na směnce, které ručí za zaplacení směnky.   [10] 

5.2.5.4 Lombardní úvěr 

Lombardní úvěr představuje úvěr krytý movitou zástavou. Např. cenné papíry, 

zboží, pohledávky, drahé kovy. Poskytuje se v pevné částce na stanovenou dobu, bez 

ohledu na co bude využit. Lombardní úvěr je poskytován dvěma skupinám subjektů. 

a) Fyzické a právnické osoby 
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- Banka vezme cennou věc do zástavy a na základě její 

hodnoty poskytne klientovi úvěr. Jak velký úvěr získá, 

rozhodne banka sama. Banky neposkytují úvěr do plné 

výše zástavy.     [10] 

b) Komerční banky 

- Poskytovatelem v tomto případě je centrální banka. 

Lombardní úvěr slouží komerční bance ke krytí 

krátkodobého nedostatku peněžních prostředků. Banky 

mohou zastavovat pouze cenné papíry, které má 

centrální banka uvedené v lombardním seznamu. 

Komerční banky dostávají úvěr za tzv. lombardní sazbu.  

 [11] 

5.2.6 Ostatní zdroje krátkodobého financování 

Dalšími zdroji krátkodobého financování může být oběžný majetek financován:  

a) Ostatními krátkodobými zdroji 

b) Majetkovými přeměnami 

c) Dlouhodobými zdroji 

5.2.6.1 Ostatní krátkodobé zdroje 

Mezi ostatní krátkodobé zdroje patří krátkodobé nebankovní úvěry. Trvají od 

přijetí prostředků do jejich úhrady. Financování následujícími zdroji je různorodé 

povahy, z důvodu vzniku, doby trvání a zániku, pravidelnosti nebo nepravidelnosti, výši 

a náhodnosti vzniku. Mohou zde být i závazky nežádoucí. Příklady závazků: 

a) Závazky vůči zaměstnancům z mezd. Podnik posune výplaty mezd za 

dobu vykonání práce pracovníky. 

b) Závazky vůči státnímu rozpočtu v důsledku posunu placení daní za 

vznikem daňových povinností. 

c) Závazky z plateb pojistného sociálního a zdravotního pojištění vůči 

státnímu rozpočtu či příslušným pojišťovnám. 

d) Krátkodobé výpůjčky od jiných podniků. 
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e) Závazky vůči společníkům z titulu výplat podílu na hospodářských 

výsledcích. 

f) Závazky z emise krátkodobých cenných papírů. 

g) Přijaté zálohy. 

h) Závazky k náhradě škod různým subjektům.  [4];[10] 

5.2.6.2 Financování oběžného majetku přeměnami majetku 

Při financování oběžného majetku přeměnami majetku se jedná o specifický 

způsob financování, který se opomíjí, nebo se vůbec nepovažuje za financování. 

Z důvodu přeměny majetku, který probíhá v rámci stávajících zdrojů.  

Obnova spotřebovaného oběžného majetku z tržeb podniku představuje jednu 

z forem oběžného financování. Aby nedošlo k omezení činnosti podniku a zmenšování 

zásob, musí být část tržeb odpovídající spotřebovanému materiálu poskytnuta na 

obnovu, či na splacení úvěru. 

Financování z odpisů může být další forma oběžného financování. V této formě 

jde o přesun fixního majetku do oběžného. Peněžní prostředky odpovídající odpisům 

můžeme použít například k nákupu zásob.      [10] 

5.2.6.3 Prodej nepeněžních složek majetku 

Při prodeji nepeněžních složek majetku podnik prodává fixní i oběžný majetek, 

včetně finančních investic. Mění se struktura majetku, bez změny výše pasiv podniku.  

           [10] 

5.2.6.4 Faktoring 

Faktoring spočívá v prodeji pohledávek institucím zabývající se touto činností, tzv. 

faktorům. Faktor nakupuju pohledávky před splatností, nebo okamžitě při vzniku 

pohledávky. Za poskytnuté služby si sráží:  

a) úrok diskont za dobu od nákupu pohledávky po její splatnost, k zajištění výnosu 

b) režijní náklady (krytí výdajů na evidenci, správu, inkaso, vymáhání) 

c) rizikovou provizi – odměnu (kryje riziko nedobytnosti pohledávek) 
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Podnik prodávající pohledávky získává rychle platební prostředky k podnikatelské 

činnosti. Náklady na faktoring jsou vysoké, podnik tedy nemusí částku pohledávky 

získat plně ihned, ale postupně v dohodnutých termínech.    [10] 

5.2.6.5 Dlouhodobé zdroje 

Dlouhodobé zdroje se běžně neuvádějí v souvislosti s financováním oběžného 

majetku. Faktem zůstává, že se na financování oběžného majetku podílejí. 

K dlouhodobým zdrojům patří všechny formy vlastního jmění podniků, aniž jsme 

schopni jejich konkrétním formám přiřadit konkrétní formy oběžného majetku. Zahrnují 

středně i dlouhodobé úvěry na oběžný majetek a krátkodobé zdroje přesahující roční 

splatnost, kvůli finančním potížím.       [10] 

5.2.7 Základní kapitál 

Základní kapitál tvoří vklad vlastníků společnosti a družstev. Tvorba základního 

kapitálu je dána obchodním zákoníkem. Určuje jeho minimální výši, navýšení nebo 

snížení.           [6] 

5.2.7.1 Komanditní společnost 

Komanditní společnost nemá stanovenou celkovou výši kapitálu. Společnost 

tvoří komplementáři a komanditisté, jejich vklad je minimálně 5 000,- Kč. Kompletáři 

ručí za společnost celým svým majetkem. Komanditisté ručí za společnost do výše 

nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku.     [6] 

5.2.7.2 Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál společnosti s ručením omezeným je minimálně 200 000,- Kč. 

Společnost může mít maximálně 50 společníků a vklad od společníka je minimálně 

20 000,- Kč. Za závazky společnosti ručí společníci i nesplaceným vkladem.  [6] 

5.2.7.3 Akciová společnost 

Kapitál akciové společnosti je rozložen do určitého počtu akcií o určité hodnotě. 

Společnost ručí celým svým majetkem. Minimální základní kapitál u akciové 
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společnosti činí 2 000 000,- Kč. Pokud s akciemi společnosti lze volně obchodovat na 

burze činní základní kapitál minimálně 20 000 000,- Kč. O navýšení nebo snížení 

kapitálu rozhoduje valná hromada, která určí i způsob navýšení.   [4];[6] 
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6 PODMÍNKY A FIAN ČNÍ PLÁNOVÁNÍ STAVEBNÍ 

ZAKÁZKY 

6.1 Smluvní zabezpečení zakázky 

Smluvní zabezpečení zakázky představují smlouvy obsahující podmínky, které jsou 

dány občanským nebo obchodním zákoníkem. Pokud se jedná o mezinárodní zakázku, 

je vhodné použít mezinárodní publikaci FIDIC. 

Smlouvy by měly obsahovat: 

• Podmínky provádění a dokončení stavby event. odstranění vad. 

• Záruky. 

• Možnosti odstoupení od smlouvy investorem nebo dodavatelskou firmou. 

• Termíny dokončení. 

• Předání stavby. 

• Proplácení (fakturování, splatnost faktur, měna) 

[6] 

6.2 Fakturace zakázky 

Fakturace zakázky může být stanovena v různých časových intervalech. Záleží na 

dohodě a sepsané smlouvě o dílo mezi investorem a dodavatelem.   [6] 

6.2.1 Obecné zásady fakturace 

Faktura musí splňovat veškeré náležitosti v souladu s účetními a daňovými 

předpisy. Vše je uvedeno v zákonu o účetnictví a v zákonu o DPH. Další ustanovení 

jsou uvedeny při sepisování smlouvy o dílo.      [6] 

6.2.2 Měsíční fakturace 

Měsíční fakturace se provádí měsíčně dle objemu skutečně provedených prací a 

dodávek. Předkládá se do smluvně stanoveného dne následujícího měsíce. Spolu se 

soupisem provedených prací zhotovitelem.  
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Zhotovitel vystavuje fakturu na základě soupisu prací a zjišťovacího protokolu, 

podepsaného stavbyvedoucím. Faktura bude proplacena ve lhůtě sjednané ve smlouvě 

o dílo. K faktuře má být předložen zjišťovací protokol a oběma stranami podepsaný 

soupis prací.          [6] 

6.2.3 Fakturace po ukončení díla 

Fakturace po ukončení díla představuje konečnou fakturu, kterou má zhotovitel 

právo vystavit až po dokončení díla. Ve smlouvě o dílo může být uvedená částka 

konečné faktury stanovena procentem z ceny díla. Nedílnou součástí k proplacení 

konečné faktury je příloha ke konečné faktuře a předávací protokol podepsaný 

oprávněnými osobami obou smluvních stran. Splatnost faktury je uvedena ve smlouvě o 

dílo.           [6] 

6.2.4 Pozastávky 

Pozastávky jsou jednou z podmínek ve smlouvě o dílo. Jejich výše je stanovena 

procentem z ceny díla, obvykle 10%. Faktura na tuto částku je proplacená až po předání 

díla a odstranění kolaudačních závad. V některých případech může být pozastávka 

prodloužena na záruční dobu stavby. V průběhu záruční doby má objednatel právo 

pozastávku používat k uhrazení nákladů ze vzniklých vad, pokud je zhotovitel včas 

a v řádném termínu sám neodstraní. Pozastávku je možno nahradit bankovní zárukou, 

která je uhrazena po splnění podmínek.      [6] 

6.3 Finanční plánování 

Smyslem finančního plánování je získání kontroly nad financemi. Například 

jakým způsobem budeme získávat nebo investovat kapitál. V plánu předvídáme budoucí 

finanční situaci podniku a následně stanovujeme plán s opatřením do následujících let.  

Cílem plánovaní je vytvořit prvotřídní hospodářský výsledek a zajistit trvalou 

existenci podniku.  

Výsledkem finančního plánování je finanční plán. Popisující budoucí stav a tok 

financí podniku. Za pomoci souhrnu opatření pro rozhodování v budoucím období. 

          [4];[6];[10] 



- 36 - 
 

6.3.1 Dlouhodobé finanční plánování 

Dlouhodobé plánování působí významně na rozvoj zisku. Důležitou součástí 

stanovení dlouhodobého plánu je situační analýza. Situační analýza podrobně zkoumá 

minulá období podniku, jak vlivy vnější tak vnitřní. Zaměřuje se na budoucí výdrž 

podnikových financí v podmínkách okolí. Finanční analýza potvrdí či změní finanční 

politiku podniku. Pro správné fungování finančního plánu a zajištění ziskovosti je 

zapotřebí stanovit plán na dobu tří až pěti let. 

Dlouhodobý finanční plán obsahuje: 

• Analýzu finanční situace. 

• Plán tržeb na základě prognózy a plánu prodeje. 

• Plán peněžních toků. 

• Plánovou rozvahu. 

• Plánovou výsledovku (plánový výkaz zisků a ztrát). 

• Rozpočet investičních výdajů. 

• Rozpočet dlouhodobého externího financování. 

[4];[6];[10] 

6.3.2 Krátkodobé finanční plánování 

Krátkodobé finanční plánování zpřesňuje opatření k zajištění záměrů 

z dlouhodobého plánu pro daný rok. Bezprostředně navazuje na očekávanou skutečnost 

v roce běžném. V ročním finančním plánování je vznik prognostických chyb relativně 

nízký z důvodu přesnějšího odhadu vnějších podmínek příštího roku. Plán je vždy 

sestavován na následující rok a je spojen s kontrolou plnění plánu běžného období.  

          [4];[6];[10] 
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7 PRAKTICKÁ ČÁST 

7.1 Popis stavební firmy 

Podklady pro praktickou část bakalářské práce poskytl pan Ing. Jan Grohman, 

jednatel a společník firmy MIDOSS. 

7.1.1 Výpis z obchodního rejstříku: 

Datum zápisu:  20. července 2011 

Obchodní firma: MIDOSS s.r.o 

Sídlo:   Frymburk 43, PSČ 382 79 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným. 

Základní kapitál: 210 000,- Kč 

7.1.1.1 Předmět podnikání:   

a) Provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování. 

b) Projektová činnost ve výstavbě. 

c) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

7.1.1.2 Statutární orgán 

Jednatel: Ivan Grohman 

  Frymburk 43, PSČ 382 79 

  Den vzniku funkce: 20. července 2011 

Den zániku funkce: 27. září 2012 

 

  Ing. Jan Grohman 

  Frymburk 43, PSČ 382 79 

  Den vzniku funkce: 20. července 2011 

 

Ing. Marek Grohman 

  Frymburk 43, PSČ 382 79 

  Den vzniku funkce: 20. července 2011 
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7.1.1.3 Způsob jednání 

Jménem společnosti jednají jednatelé samostatně. Podepisování za společnost se 

děje tak, že obchodní firmě připojí jednatel svůj podpis. 

7.1.1.4 Společníci 

Společník: Ivan Grohman 

  Frymburk 43, PSČ 382 79 

Vklad: 70 000,- Kč  

Splaceno: 100 %  

Obchodní podíl: 1/3   

    

Ing. Jan Grohman 

  Frymburk 43, PSČ 382 79 

Vklad: 70 000,- Kč  

Splaceno: 100 %  

Obchodní podíl: 1/3  

 

Ing. Marek Grohman 

  Frymburk 43, PSČ 382 79 

Vklad: 70 000,- Kč  

Splaceno: 100 %  

Obchodní podíl: 1/3  

         [8] 
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7.2 Popis zakázky 

7.2.1 Úvod do situace 

Záměrem zakázky bylo kompletní odstranění stávajícího objektu a výstavba nového 

objektu. Z důvodu špatného technického stavu a architektonického vzhledu stávajícího 

objektu. Jednalo se o výstavbu objektu pro zázemí pláže.  

Objekt je na požadavek investora v současné fázi koncipován univerzálně 

s předpokladem pro pozdější využití jako občerstvovací bistro pro návštěvníky pláže, 

cyklisty a kolemjdoucí. Změny dispozic a užívání stavby budou projektovány až dle 

požadavků budoucího nájemce a provozovatele podniku. 

 

Zadavatel:   Městys Frymburk 

Sídlo:    Náměstí 78, 382 79 Frymburk 

IČ:    00245861 

DIČ:    CZ00245861 

Statutární zástupce:  Oto Řezáč, starosta městyse 

Kontaktní osoba:   Ing. Jaroslava Líbalová 

 

Poradce:    GPL-INVEST s.r.o. 

Sídlo:    Pobočka Strakonice, Povážská 358,  

386 01 Strakonice 

Osoba oprávněná jednat:  Jíří Grauer, jednatel společnosti 

Kontaktní osoba:   Tereza Dio,  

poradce pro zadávání veřejných zakázek 

 

Zhotovitel:   MIDOSS s.r.o. 
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7.2.2 Architektonický popis 

7.2.2.1 Předchozí stav 

Stavba se nachází v severozápadní části městyse Frymburk, u pláže přírodního 

koupaliště u ÚN Lipno. Stávající objekt je tvořen několika dočasnými stavbami a zčásti 

mobilními buňkami.  

7.2.2.2 Nový stav 

Objekt je postaven s architektonickou podobou nedávno postavenému objektu 

sociálního zařízení na sousedící stavební parcele viz příloha C. 

Objekt je dělen na dva základní trakty. Jedním je obezděná část, kde jsou umístěny 

provozní prostory s příslušenstvím, druhým je krytá terasa. Součástí je zpevněná plocha 

pro umístění venkovní terasy. Stavba je zděná, založená na základových pasech, kryta 

vazníkovou valbovou střechou. Fasáda objektu je tvořena dřevěným palubkovým 

obkladem s tepelně izolační vrstvou. S přírodně šedým škrábaným soklem. Okna 

plastové s tepelně – izolačním sklením. 

7.3 Zadávací dokumentace 

7.3.1 Ustanovení 

Vyhlašovaná zakázka byla veřejnou zakázkou malého rozsahu. Dle zákona 

č. 137/2006 Sb. Průběh zadávacího řízení se řídil podle Obchodního zákoníku.  

Klasifikace předmětu zakázky byla výstavba nebytových nemovitostí. 

Předpokládaná cena zakázky 1 573 314,- Kč bez DPH.  

Lhůty pro provádění díla: 

• Termín zahájení prací: 1. 10. 2012 

• Termín ukončení prací: 31. 5. 2013 

Výzva k podání nabídky byla vyvěšena 29. 8. 2012 na úřední desce městyse Frymburk. 
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7.3.2 Lhůty a podmínky pro podání nabídky 

Nabídku mohl zájemce doručit do 13. 9. 2012, do 9:00 hod. Poštou nebo osobně na 

adresu zadavatele. V zalepené obálce označené názvem a adresou uchazeče, dále 

zřetelně označenou názvem zakázky. Veškeré listy musely být číslovány 

nepřerušovanou vzestupující řadou čísel a spojeny způsobem, který zabraňoval 

nežádoucí manipulaci s nimi. Nabídka musela být podána v českém jazyce, v jednom 

originálním vyhotovení. Otevírání obálek se uskutečnilo dne 13. 9. 2012, v 9:15 hod. 

V zasedací místnosti úřadu ve Frymburku. 

7.3.3 Náležitosti nabídkové dokumentace 

Nabídková dokumentace musela obsahovat následující přílohy, jejichž vzor byl 

poskytnut v elektronické podobě. 

- Požadavky na obsah a strukturu nabídky 

- Závazná rekapitulace nabídky 

- Formulář smlouvy 

- Čestné prohlášení 

- Seznam referenčních zakázek 

- Projektová dokumentace 

- Výkaz výměr 

7.3.4 Hodnocení nabídky 

 Hodnoceny byly pouze nabídky uchazečů, kteří v nabídce předložili veškeré 

informace požadované zadavatelem. Přičemž jako nejvýhodnější byla hodnocena 

nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DHP. 

Výběrové řízení vyhrála firma MIDOSS s.r.o., která splnila veškeré podmínky 

zadávacího řízení a nabídla nejnižší nabídkovou cenu a to 1 296 156,- Kč bez DPH.  

7.4 Zadávací řízení z pohledu dodavatele 

Zadavatel zvolil otevřené zadávací řízení. Oznámení zadavatel uveřejnil na úřední 

desce a internetových stránkách městyse Frymburk. Firma MIDOSS s.r.o. se dozvěděla 
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o zakázce prostřednictvím internetových stránek. Poté kontaktovala poradce zadavatele 

firmu GPL-INVEST s.r.o., která poskytla veškeré podklady pro vypracování nabídky.  

7.4.1 Cenová nabídka 

Pro vypracování cenové nabídky, obdržela firma MIDOSS s.r.o. veškerou 

projektovou dokumentaci a neoceněný výkaz výměr. Ve výkazu výměr byly 

překontrolovány vyplněné hodnoty dle projektové dokumentace. Při oceňování 

jednotlivých položek se firma snažila docílit nejnižších možných cen. Z tohoto důvodu 

musela firma hledat i nové dodavatele a smlouvat s jednotlivými dodavateli nižší cenu 

materiálu. Vzhledem ke krizi ve stavebnictví a malého odbytu stavebního materiálu, 

nebyl větší problém se s dodavateli dohodnout na příznivějších cenách materiálu. 

Rozpočet byl však stanoven s dostatečným ziskem. 

 

Tab. 6-1: Základní rozpočet objektu 

 HSV PSV Montáže ∑ 

Stavební práce 546 670,- Kč 502 869,- Kč 53 323,- Kč 1 102 862,- Kč 

Specifikace 20 119,- Kč 173 174,- Kč 0,- Kč 193 293,- Kč 

Stroje 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 

HZS 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 

Ostatní 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 

∑ 566 789,- Kč 676 043,- Kč 53 323,- Kč 1 296 156,- Kč 

 

Tab. 6-2: Cena objektu 

Cena bez DPH 1 296 156,- Kč 

DPH 20% ze základu 259 231,- Kč 

∑ 1 555 387,- Kč 

 

Výše uvedené ceny jsou podrobněji rozepsány v přiloženém rozpočtu. 
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7.4.2 Smlouva o dílo 

Smlouva o dílo byla sestavena poradcem objednatele podle obchodního 

zákoníku č.513/1991 Sb. Zhotovitel nemohl smlouvu jakkoliv ovlivnit. Smlouva se 

skládala z 19 částí.  

Obsah smlouvy: 

1) Smluvní strany 

2) Všeobecné smluvní podmínky 

3) Předmět plnění 

4) Lhůty provádění díla 

5) Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

6) Platební podmínky 

7) Staveniště 

8) Podmínky provádění díla 

9) Kontrola provádění díla 

10) Splnění povinnosti provést dílo 

11) Subdodavatelé 

12) Odpovědnost za škodu a sankce 

13) Záruka za jakost díla 

14) Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

15) Pojištění díla 

16) Vyšší moc 

17) Změna smlouvy 

18) Odstoupení od smlouvy 

19) Závěrečná ustanovení 

 

Z uvedených bodů jsou v práci podrobněji rozepsány jen ty, které jsou pro 

zhotovitele prioritní.  

7.4.2.1 Lhůty provádění díla 

Pro firmu MIDOSS s.r.o. byl důležitý bod č. 4 lhůty provádění díla. Na základě 

projektové dokumentace si firma sestavila předběžný harmonogram prací, který 

požadoval i zadavatel zakázky.  
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7.4.2.2 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

Další bodem byla cena díla, kterou firma vyřešila při sestavování cenové nabídky. 

7.4.2.3 Platební podmínky 

Velmi důležitým bodem pro zhotovitele byl bod č. 6 platební podmínky. Zde byla 

pro firmu podstatná splatnost faktur. Smluvní strany se dohodly pro měsíční fakturaci se 

čtrnáctidenní splatností.  

V platebních podmínkách smlouvy byly také uvedeny pokuty, pokud se objednatel 

opozdil s úhradou faktury. Pokuty byly ve výši 0,05% z nezaplacené faktury bez DPH 

za každý den prodlení. Byly zde uvedeny náležitosti daňového dokladu, bez kterých 

objednatel neproplácel daný doklad. 

7.4.2.4 Odpovědnost za škodu a sankce 

V případě uplatnění sankcí byla částka odpovídající sankci zhotoviteli odečtena 

z doposud neproplaceného daňového dokladu. 

Na reklamaci díla nebo jeho části v záruční době musí zhotovitel nastoupit na 

odstranění této vady do 10 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy. Za nedodržení 

termínu odstranění vady je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2000,-Kč 

za každý den prodlení. Pokuta musí být zaplacena do 14 dnů od data doručení písemné 

výzvy.  

Pokud zhotovitel nenastoupí na reklamaci v daném termínu, nejpozději však do 

10 dnů. Je povinen zaplatit 2000,- Kč za každou reklamovanou vadu a za každý den 

prodlení. 

V případě kdy zhotovitel nedodržel termín předání díla sjednanému podle 

smlouvy, je povinen zaplatit pokutu 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

Další sankce zhotoviteli vznikne, pokud nevyklidí staveniště ve sjednaném 

termínu. Částka sankce je 2000,- Kč za každý i započatý den. 

7.4.2.5 Záruka za jakost díla 

Firma MIDOSS s.r.o. podepsala ve smlouvě záruční lhůtu v délce 36 měsíců od 

předání díla. Po dobu záruky má firma u zadavatele pozastávku v hodnotě 10% z ceny 
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díla. Která bude vrácena po uplynutí záruky a po odstranění veškerých vyskytnutých 

vad. 

7.4.2.6 Pojištění díla 

Zhotovitel byl povinen být pojištěn proti škodám způsobenými jeho činností třetí 

osobě a to do výše nejméně 1 500 000,- Kč. Pojištění musí trvat po celou dobu 

provádění díla a i po dobu záruční doby. Při podpisu smlouvy musel zhotovitel předložit 

ověřenou kopii pojistné smlouvy. 

 Podmínky týkající se vyšší moci a odstoupení od díla byly pro zhotovitele 

prioritou. 

Smlouva o dílo je u veřejných zakázek velmi důležitým dokumentem, proto jí 

obě strany musejí věnovat dostatečnou pozornost. Jde o určitou předlohu chování 

smluvních stran, která je pro strany závazná. 

7.4.3 Referenční stavby 

Soupis referenčních staveb byl jedním z požadavků objednatele u výběrového 

řízení. Firma MIDOSS s.r.o. musela předložit minimálně 3 zakázky v posledních 

5 letech obdobného charakteru. Cena zakázek musela být minimálně 700 000,- Kč bez 

DPH. 

 

  



- 46 - 
 

Tab. 6-3: Referenční stavba č. 1 

Název stavby: Zastřešení silážního žlabu – Přední Zvonková 

Charakter stavby (popis): 

zastřešení stávajícího silážního žlabu – tesařská konstrukce 

z hraněného řeziva, plechová krytina Lindab, dešťová 

kanalizace, zpevněné plochy 

Objem stavebních prací  

(v tis.Kč bez DPH): 
1.930.000,- Kč 

Termíny výstavby: 

(od – do; měsíc/rok) 
11/2011 – 06/2012 

Objednatel: SITTER s.r.o., Valtrov 41, 384 51 Volary 

Kontaktní osoba 

objednatele: 
Ing. Ščevíková Hana, 604 282 648 

 

 

Tab. 6-4: Referenční stavba č. 2 

Název stavby: Pension Pihlov – I.etapa 

Charakter stavby (popis): 
výstavba technického zázemí – suterén - kotelna, vodárna, 

garáž 

přípojka vody a kanalizace, zpevněné plochy Objem stavebních prací  

(v tis.Kč bez DPH): 
860.000,- Kč 

Termíny výstavby: 

(od – do; měsíc/rok) 
03/2012 – 07/2012 

Objednatel: Manželé Ondřichovi 

Kontaktní osoba 

objednatele: 
Ondřich Zdeněk, 723 825 207 
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Tab. 6-5: Referenční stavba č. 3 

Název stavby: Kovář Luděk, Nádražní 23, České Budějovice 

Charakter stavby (popis): 

rekonstrukce a oprava kanceláří, výměna rozvodů 

elektroinstalace, vodoinstalace a topení, oprava podlah a 

vnitřních omítek, pokládka keramické dlažby, obklady, 

bílení 

Objem stavebních prací  

(v tis.Kč bez DPH): 
955.000,- Kč 

Termíny výstavby: 

(od – do; měsíc/rok) 
12/2011 – 03/2012 

Objednatel: Lemisped CB, s.r.o. 

Kontaktní osoba 

objednatele: 
Žemlička Leoš, 602 403 286 

 

U referencí staveb musel zhotovitel podepsat čestné prohlášení, že veškeré 

stavební práce byly provedeny řádně a odborně. 

7.4.3.1 Čestné prohlášení 

Zhotovitel musel k nabídce přiložit čestné prohlášení sepsané podle 

§53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j),k) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách. 
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8 FINANCOVÁNÍ STAVEBNÍ ZAKÁZKY V PRAXI 

Smluvní strany, tak jak bylo uvedeno ve smlouvě o dílo, se dohodly na měsíčních 

platbách. Platby probíhaly vždy za skutečně provedené práce a dodávky, které musely 

být uvedeny v soupisu prací a dodávek. U každého daňového dokladu musel být tento 

soupis přiložen. Celková výše všech finančních plateb poskytnutých objednavatelem 

nesměla překročit 90% objemu celkové smluvní ceny. Zbývajících 10% smluvní ceny 

díla bylo pozastávkou, kterou objednatel zhotoviteli zaplatil po odstranění všech 

případných vad a po skončení záruční doby.  

8.1.1 Plánovaný harmonogram stavby 

Harmonogram firma vypracovávala na základě potřeby objednatele i pro svojí vlastní 

potřebu. Objednatele zajímal časový sled prací výstavby díla a termín dokončení. 

Odhad finančního čerpání za jednotlivé měsíce objednatele nezajímal, byl však firmou 

vypracován pro vlastní potřebu. V odhadu finančního čerpání firma zjistila, že 

financování zakázky pokryje z vlastních finančních zdrojů. Pokud objednatel vždy a 

včas proplatí faktury za provedené práce.  

Firma MIDOSS s.r.o. pokrývala výstavbu z 30% a to z vlastních finančních 

zdrojů. Musela se tedy spolehnout na bezproblémový průběh placení faktur ze strany 

objednatele. Na základě předchozích zkušeností s objednatelem a ústní dohodou, 

neshledala firma problém s financování výstavby. Vzhledem k tomu, že e neměla u 

banky smluvený žádný druh pokrytí finančního nedostatku. Nedostatek finančního 

pokrytí by firma zajistila ziskem z probíhajících vedlejších zakázek. 

U poskytnutého harmonogramu stavebních prací jsou u jednotlivých položek 

doby trvání znázorněny ceny dle rozpočtu. A vyčísleno množství financí potřebných pro 

určitý týden a měsíc. Ceny v harmonogramu jsou uvedeny bez DPH. Pro lepší 

přehlednost potřebných částek za měsíc je uveden sloupcový graf 7-2: Plánovaný 

finanční harmonogram, na základě přílohy B. 
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Graf 7-1: Plánovaný harmonogram výstavby

Harmonogram stavby "Stavební úpravy objektu na p.p. č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk"

Měsíc

Týden 40. T 41. T 42. T 43. T 44. T 45. T 46. T 47. T 48. T 4 9. T 50. T 51. T 52. T 1. T 2. T 3. T 4. T 5. T 6. T 7. T 8. T 9. T 10. T 11. T 12. T 13. T 14. T 15. T 16. T 17. T 18. T 19. T 20. T 21. T 22. T

Popis

12 Odkopávky a prokopávky 1,3 tis.

13 Hloubené vykopávky 6,4 tis.

16 Přemíst ění výkopu 0,7 tis.

17 Konstrukce zemin 2,4 tis.

18 Povrchové úpravy te rénu 9,2 tis.

21 Úprava podloží a základové spáry 5,7 tis.

27 Základy 34,2 tis. 34,2 tis. 34,2 tis.

31 Zdi podp ěrné a volné 101 tis.

34 Stěny a p ř íčky 9,5 tis. 9,5 tis. 9,5 tis.

41 Stropy a stropní konstrukce 24,2 tis.

46 Zpevn ěné plochy 3,1 tis.

56 Podkladní vrstvy komunikací, le tiš ť a ploch 16,9 tis.

59 Kryty pozem. komunikací, le tiš ť a ploch dlážd ěných 25 tis.

61 Úprava povrch ů vnit řní 26,2 tis. 26,2 tis.

62 Úprava povrch ů vně jší 14,2 tis. 14,2 tis.

63 Podlahy a podlahové kons trukce 38 tis.

91 Doplňující kce  a práce pozemních komunikací 13,3 tis. 13,3 tis.

979 Odvoz suti 2,5 tis.

98 Demolice 12 tis. 12 tis.

99 Přesun hm ot, do časné je řábové dráhy 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis. 2,5 tis.

711 Izolace  proti vod ě  a vlhkosti 15,2 tis. 15,2 tis.

713 Izolace  tepelné 18,6 tis. 18,6 tis. 18,6 tis.

715 Izolace  proti chem ickým  vliv ům 4,2 tis.

762 Konstrukce tesa řské 25,9 tis. 25,9 tis. 25,9 tis. 25,9 tis. 25,9 tis. 25,9 tis. 25,9 tis.

763 Dřevostavby a sádrokartonové konstrukce 27,9 tis. 27,9 tis.

764 Konstrukce klem pí řské 63,9 tis. 63,9 tis.

765 Krytiny tvrdé 11,7 tis. 11,7 tis.

766 Konstrukce truhlá řské 49,5 tis. 49,5 tis.

771 Podlahy z dlaždic a obklady 32,4 tis. 32,4 tis.

781 Obk lady keram ické 13,2 tis. 13,2 tis.

783 Nátěry 1,2 tis. 1,2 tis.

784 Malby 2,3 tis. 2,3 tis.

M23 Montáže potrubí 17,8 tis. 17,8 tis. 17,8 tis.

0 tis. 12 tis. 12 tis. 10,9 tis. 39,1 tis. 36,7 tis. 36,7 tis. 103,5 tis.26,7 tis. 2,5 tis. 29,6 tis. 28,4 tis. 40,1 tis. 28,4 tis. 53,1 tis. 12 tis. 66,4 tis. 78,1 tis. 21,1 tis. 52 tis. 29,8 tis. 20,3 tis. 28,7 tis. 42,9 tis. 50,5 tis. 89,6 tis. 80,6 tis. 33,5 tis. 32,6 tis. 86,4 tis. 48,2 tis. 61,2 tis. 2,3 tis. 2,3 tis. 0 tis.

Duben 2013 Kv ě ten 2013Únor 2013Listopad 2012 Pros inec 2012 Leden 2013 Březen 2013

123,2 tisíc 211,7 tisíc 233,1 tisíc 114 tisíc

Říjen 2012

Kód 
položky

74 tisíc 203,6 tisíc 100,6 tisíc 238 tisíc
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Graf 7-2: Plánovaný finanční harmonogram  
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8.1.2 Skutečný průběh financování 

Skutečnost financování se od plánovaného se v praxi výrazně lišila. A to 

z důvodu průběhu stavebních prací, které se uskutečnili dříve, či později než bylo 

plánováno. Většina prací se prováděla dříve, aby vznikla časová rezerva před termínem 

dokončení. Stanovená finanční částka byla překročena a to z důvodu spočívající 

v chybném výpočtu ve výkazu výměr, který poskytl zadavatel. Navýšení o tuto částku 

bylo naúčtováno na dodatečnou fakturu. Jednalo se o částku 79 450,- Kč bez DPH. 

Pokuty a sankce, které by navýšily náklady, nebyly zhotoviteli uděleny. Veškeré faktury 

byly proplaceny včas a ve stanovené výši. Změnu DPH zhotovitel nemusel řešit. 

Veškeré faktury objednateli fakturoval s přenesenou daňovou povinností. Pro přehled 

skutečný průběh financí jsem vytvořil graf 7-3: Skutečný finanční harmonogram, na 

základě příloh A. Poslední faktura na 285 307,- Kč zde není snížena o částku 10% 

z celkové ceny díla, které bude zhotoviteli proplacena až po skončení záruční doby. 

8.1.3  Finanční toky 

Po celou dobu výstavby byly faktury vystavené firmou MIDOSS s.r.o. spláceny 

včas. Proto firma neměla žádné finanční problémy s financováním díla. Po celou dobu jí 

k financování postačily vlastní zdroje financování. Finanční rezerva činila 500 000,- Kč, 

kterou nepřekročili v žádném měsíci výstavby. Nejvyšší prostavěná částka za měsíc 

byla 248 217,- Kč. 
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Graf 7-3: Skutečný finanční harmonogram
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Graf 7-4: Kumulovaná prostavěnost
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8.2 Hodnocení zakázky z pohledu dodavatele 

Zakázka byla malého rozsahu a pro dodavatele nehrála významnou finanční roli. 

Díky vzniklé krizi se však firma rozhodla zakázku zrealizovat. Zakázka pokryla firmě 

především mzdové náklady zaměstnanců. Zisk ze zakázky činil 11% z celkové ceny 

díla. Po odečtení 10% pozastávky z ceny díla firma obdržela jen malou finanční částku 

ve výši. 1% z ceny tedy 14 723,- Kč bez DPH. Zadrženou částku 137 765,- Kč bez DPH 

firma obdrží až po uplynutí záruční doby. Celkový zisk, náklady a fakturované částky 

jsou uvedeny níže v tabulce 8-1: Součet faktur, nákladů a zisků. Vedení firmy s malým 

ziskem počítalo, nevznikl tedy žádný finanční problém. V daném období firmě plynul 

zisk z dalších prováděných zakázek.  

 

Tabulka 8-1: Součet výnosů, nákladů a zisků 

Měsíce Výnosy (faktury) Náklady Zisk 

Říjen 167 300,- Kč 145 551,- Kč 21 749,- Kč 

Listopad 128 653,- Kč 115 788,- Kč 12 865,- Kč 

Prosinec 125 276,- Kč 116 507,- Kč 8 769,- Kč 

Leden 276 962,- Kč 240 957,- Kč 36 005,- Kč 

Únor 59 050,- Kč 54 917,- Kč 4 134,- Kč 

Březen 54 465,- Kč 50 652,- Kč 3 813,- Kč 

Duben 280 637,- Kč 252 573,- Kč 28 064,- Kč 

Květen 285 307,- Kč 248 217,- Kč 37 090,- Kč 

∑ 1 377 650,- Kč 1 225 994,- Kč 152 488,- Kč 

 

Jednání s objednatelem po celou dosavadní dobu zakázky probíhalo v přátelském 

duchu. Veškeré nesrovnalosti byly vyřešeny bez větších problémů. Smluvní podmínky 

dodržely obě zúčastněné strany. Faktury byly propláceny včas a dle dohodnutých 

podmínek. 
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8.3 Rozdíl mezi veřejnou a soukromou zakázkou z pohledu 

dodavatele 

Veřejné zakázky jsou z pohledu dodavatele velmi ceněné vzhledem k jistému 

finančnímu příjmu. Nevznikají zde problémy s platbami jako v soukromém sektoru. 

U soukromých zakázek firma požaduje 30% - 40% zálohu před zahájením prací. 

V některých případech firmě stačí záloha na materiál. Další platby probíhají po 14 

dnech dle prostavěnosti. Firma občas dobu plateb mění dle přístupu zákazníka. Tímto se 

firma chrání proti vzniku nevymahatelných pohledávek.  

Výsledný zisk má firma u veřejných zakázek v průměru o 5% až 10% vyšší. Firma 

MIDOSS s.r.o. však dělá veřejné zakázky malého rozsahu. Z toho důvodu tvoří zisk 

firmy z veřejných zakázek pouze malý podíl z celkového zisku.  

 Pozitivem soukromých zakázek je poskytování nižších lhůt záruk a snazší domluva 

při vzniku problému. 
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9 NÁVRH FINAN ČNÍHO ŘEŠENÍ 

Zvolený subjekt používá pro financování svých zakázek pouze vlastní zdroje, 

zálohy od investorů a také se spoléhá na včasné splácení faktur. Platební podmínky má 

stanovené u dodavatelů s delší dobou splatnosti a u investorů s kratší dobou splatnosti. 

Tak firmě vzniká dostatečný čas na zaplacení všech nákladů. Zde může firmě nastat 

finanční nedostatek, pokud se investor zakázky opozdí s platbou nebo vzniknout 

nečekané výdaje. Je proto vhodné navrhnout firmě zřízení kontokorentního úvěru. 

Firma bude pak moc snáze překlenout vzniklé finanční nedostatky při financování 

zakázek. Kontokorentní úvěr je blíže popsán v kapitole 5.2.5.1. Další možností je 

postupné zvýšení dlouhodobých finančních rezerv firmy. 

Pozastávka se firmě proplatí od zadavatele až po skončení záruční doby zakázky 

v délce 36 měsíců. V tomto případě se nejedná o velkou částku, která by firmu finančně 

zatěžovala. Pokud bude firma v budoucnu provádět zakázky většího rozsahu, doporučuji 

zvážit možnost řešit pozastávku bankovní zárukou. Firma si tak zajistí finanční 

prostředky k okamžité dispozici a může s nimi nakládat v rámci své činnosti. Náklady 

spojené s využitím bankovní záruky jsou ve srovnání se zhodnocením peněz 

zanedbatelné.  
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10 ZÁVĚR 

Bakalářská práce zhodnotila financování podniku vybrané stavební zakázky. 

Jednalo se o konkrétní veřejnou stavební zakázku malého rozsahu, kdy při jejím 

financování hrály významnou roli vlastní zdroje. Při financování provozní činnosti 

podniku byly využity interní zdroje financování.  

Na uvedeném příkladu z praxe byl popsán průběh financování stavební zakázky 

dodavatelem. Plánované a skutečné financování zakázky se v praxi výrazně lišilo, a to 

zejména formou finančního čerpání za provedené práce, které probíhaly v jiném 

časovém období, než uváděl plánovaný harmonogram stavebních prací. Zisk ze zakázky 

činil 11% z celkové ceny díla. Po odečtení 10% pozastávky z ceny díla firma obdržela 

jen malou finanční částku ve výši. 1% z ceny tedy 14 723,- Kč bez DPH. Zadrženou 

částku 137 765,- Kč bez DPH firma obdrží až po uplynutí záruční doby. Pozastavený 

zisk firmě nepůsobil problém, zakázka byla realizována pro zajištění finančních 

prostředků na mzdové náklady zaměstnanců. 

Finanční řešení, které si firma zvolila, je vzhledem k této konkrétní zakázce 

dostačující. Zakázka byla malého rozsahu, proto zvolený způsob plateb za skutečně 

provedené práce nepůsobil pro firmu žádné výrazné potíže. Smluvní strany se dohodly 

pro měsíční fakturaci se čtrnáctidenní splatností. Navrhované řešení ve formě zřízení 

kontokorentního úvěru nabízí případné jištění firmy, které by vykompenzovalo vznik 

nečekaného finančního nedostatku.  
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14 SEZNAM ZKRATEK 

ČNB  Česká národní banka 

ČR  Česká Republika 
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DPH  Daň z přidané hodnoty. 
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  The International Federation of Consulting Engineers neboli   
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HSV  Hlavní stavební výroba 
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Příloha A: Faktury 
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Příloha C: Situace 



PŘÍLOHA A - FAKTURY

Označení
Popis

Stavba
Objekt

DPH 20% ze základu

Stavební úpravy objektu na p.p. č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk
základní objekt

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - ŘÍJEN 2012
11~2
Stavební úpravy objektu na p.p. č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk - 1.etapa

STAVBA, OBJEKT

ZÁKLADNÍ ROZPO ČTOVÉ NÁKLADY
HSV PSV Montáže Σ

167 300,13 Kč             
specifikace -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                          
stavební práce 155 977,13 Kč                -  Kč                             11 323,00 Kč                  

-  Kč                          
HZS -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                          
stroje -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             

-  Kč                          
Σ 155 977,13 Kč                -  Kč                             11 323,00 Kč                  167 300,13 Kč             
ostatní -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             

Σ 200 760,16 Kč             

DOPLŇUJÍCÍ TEXT

CENA OBJEKTU
cena bez DPH 167 300,13 Kč             

167 300,13 Kč                33 460,03 Kč               



Označení
Popis

Stavba
Objekt

DPH 20% ze základu

Stavební úpravy objektu na p.p. č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk
základní objekt

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - LISTOPAD 2012
11~2
Stavební úpravy objektu na p.p. č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk - 1.etapa

STAVBA, OBJEKT

ZÁKLADNÍ ROZPO ČTOVÉ NÁKLADY
HSV PSV Montáže Σ

126 070,20 Kč             
specifikace -  Kč                             2 583,79 Kč                    -  Kč                             2 583,79 Kč                 
stavební práce 124 075,05 Kč                1 995,15 Kč                    -  Kč                             

-  Kč                          
HZS -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                          
stroje -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             

-  Kč                          
Σ 124 075,05 Kč                4 578,94 Kč                    -  Kč                             128 653,99 Kč             
ostatní -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             

Σ 154 384,79 Kč             

DOPLŇUJÍCÍ TEXT

CENA OBJEKTU
cena bez DPH 128 653,99 Kč             

128 653,99 Kč                25 730,80 Kč               



Označení
Popis

Stavba
Objekt

DPH 20% ze základu

Stavební úpravy objektu na p.p. č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk
základní objekt

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - PROSINEC 2012
11~2
Stavební úpravy objektu na p.p. č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk - 1.etapa

STAVBA, OBJEKT

ZÁKLADNÍ ROZPO ČTOVÉ NÁKLADY
HSV PSV Montáže Σ

72 450,60 Kč               
specifikace -  Kč                             52 825,98 Kč                  -  Kč                             52 825,98 Kč               
stavební práce 2 445,65 Kč                    70 004,94 Kč                  -  Kč                             

-  Kč                          
HZS -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                          
stroje -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             

-  Kč                          
Σ 2 445,65 Kč                    122 830,92 Kč                -  Kč                             125 276,58 Kč             
ostatní -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             

Σ 150 331,89 Kč             

DOPLŇUJÍCÍ TEXT

CENA OBJEKTU
cena bez DPH 125 276,58 Kč             

125 276,58 Kč                25 055,32 Kč               



Označení
Popis

Stavba
Objekt

DPH 21% ze základu
Σ 335 124,20 Kč             

DOPLŇUJÍCÍ TEXT

CENA OBJEKTU
cena bez DPH 276 962,15 Kč             

276 962,15 Kč                58 162,05 Kč               

-  Kč                          
Σ 29 173,88 Kč                  247 788,27 Kč                -  Kč                             276 962,15 Kč             
ostatní -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             

-  Kč                          
HZS -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                          
stroje -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             

259 653,08 Kč             
specifikace -  Kč                             17 309,07 Kč                  -  Kč                             17 309,07 Kč               
stavební práce 29 173,88 Kč                  230 479,20 Kč                -  Kč                             

ZÁKLADNÍ ROZPO ČTOVÉ NÁKLADY
HSV PSV Montáže Σ

Stavební úpravy objektu na p.p. č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk
základní objekt

DOPLŇUJÍCÍ TEXT

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - LEDEN 2013
11~2
Stavební úpravy objektu na p.p. č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk - 1.etapa

STAVBA, OBJEKT



Označení
Popis

Stavba
Objekt

DPH 21% ze základu
Σ 71 450,82 Kč               

DOPLŇUJÍCÍ TEXT

CENA OBJEKTU
cena bez DPH 59 050,27 Kč               

59 050,27 Kč                  12 400,56 Kč               

-  Kč                          
Σ -  Kč                             59 050,27 Kč                  -  Kč                             59 050,27 Kč               
ostatní -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             

-  Kč                          
HZS -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                          
stroje -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             

41 127,54 Kč               
specifikace -  Kč                             17 922,73 Kč                  -  Kč                             17 922,73 Kč               
stavební práce -  Kč                             41 127,54 Kč                  -  Kč                             

ZÁKLADNÍ ROZPO ČTOVÉ NÁKLADY
HSV PSV Montáže Σ

Stavební úpravy objektu na p.p. č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk
základní objekt

DOPLŇUJÍCÍ TEXT

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - ÚNOR 2013
11~2
Stavební úpravy objektu na p.p. č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk - 1.etapa

STAVBA, OBJEKT



Označení
Popis

Stavba
Objekt

DPH 21% ze základu
Σ 65 902,74 Kč               

DOPLŇUJÍCÍ TEXT

CENA OBJEKTU
cena bez DPH 54 465,07 Kč               

54 465,07 Kč                  11 437,67 Kč               

-  Kč                          
Σ -  Kč                             12 465,07 Kč                  42 000,00 Kč                  54 465,07 Kč               
ostatní -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             

-  Kč                          
HZS -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                          
stroje -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             

47 431,32 Kč               
specifikace -  Kč                             7 033,75 Kč                    -  Kč                             7 033,75 Kč                 
stavební práce -  Kč                             5 431,32 Kč                    42 000,00 Kč                  

ZÁKLADNÍ ROZPO ČTOVÉ NÁKLADY
HSV PSV Montáže Σ

Stavební úpravy objektu na p.p. č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk
základní objekt

DOPLŇUJÍCÍ TEXT

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - BŘEZEN 2013
11~2
Stavební úpravy objektu na p.p. č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk - 1.etapa

STAVBA, OBJEKT



Označení
Popis

Stavba
Objekt

DPH 21% ze základu
Σ 339 571,49 Kč             

DOPLŇUJÍCÍ TEXT

CENA OBJEKTU
cena bez DPH 280 637,59 Kč             

280 637,59 Kč                58 933,89 Kč               

-  Kč                          
Σ 144 968,25 Kč                135 669,34 Kč                -  Kč                             280 637,59 Kč             
ostatní -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             

-  Kč                          
HZS -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                          
stroje -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             

205 138,82 Kč             
specifikace -  Kč                             75 498,77 Kč                  -  Kč                             75 498,77 Kč               
stavební práce 144 968,25 Kč                60 170,57 Kč                  -  Kč                             

ZÁKLADNÍ ROZPO ČTOVÉ NÁKLADY
HSV PSV Montáže Σ

Stavební úpravy objektu na p.p. č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk
základní objekt

DOPLŇUJÍCÍ TEXT

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - DUBEN 2013
11~2
Stavební úpravy objektu na p.p. č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk - 1.etapa

STAVBA, OBJEKT



Označení
Popis

Stavba
Objekt

DPH 21% ze základu

Stavební úpravy objektu na p.p. č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk
základní objekt

DOPLŇUJÍCÍ TEXT

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - KVĚTEN 2013
11~2
Stavební úpravy objektu na p.p. č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk - 1.etapa

STAVBA, OBJEKT

ZÁKLADNÍ ROZPO ČTOVÉ NÁKLADY
HSV PSV Montáže Σ

178 957,48 Kč             
specifikace 20 119,26 Kč                  -  Kč                             -  Kč                             20 119,26 Kč               
stavební práce 90 030,50 Kč                  88 926,98 Kč                  -  Kč                             

-  Kč                          
HZS -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                          
stroje -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             

-  Kč                          
Σ 110 149,76 Kč                88 926,98 Kč                  -  Kč                             199 076,74 Kč             
ostatní -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             

Σ 240 882,86 Kč             

DOPLŇUJÍCÍ TEXT

CENA OBJEKTU
cena bez DPH 199 076,74 Kč             

199 076,74 Kč                41 806,12 Kč               



Označení
Popis

Stavba
Objekt

DPH 20% ze základu

Stavební úpravy objektu na p.p. č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk
základní objekt

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - DODATEK
11~2
Stavební úpravy objektu na p.p. č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk - 1.etapa

STAVBA, OBJEKT

ZÁKLADNÍ ROZPO ČTOVÉ NÁKLADY
HSV PSV Montáže Σ

79 450,00 Kč               
specifikace -  Kč                             -  Kč                            -  Kč                             -  Kč                         
stavební práce 79 450,00 Kč                  -  Kč                            -  Kč                             

-  Kč                         
HZS -  Kč                             -  Kč                            -  Kč                             -  Kč                         
stroje -  Kč                             -  Kč                            -  Kč                             

-  Kč                         
Σ 79 450,00 Kč                  -  Kč                            -  Kč                             79 450,00 Kč               
ostatní -  Kč                             -  Kč                            -  Kč                             

Σ 105 180,80 Kč             

DOPLŇUJÍCÍ TEXT

CENA OBJEKTU
cena bez DPH 79 450,00 Kč               

128 653,99 Kč                25 730,80 Kč               



PŘÍLOHA B - ROZPOČET

Označení
Popis

Stavba
Objekt

Stavební úpravy objektu na p.p. č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk
základní objekt

DOPLŇUJÍCÍ TEXT
Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací 
prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního 
díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, 
výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak 
učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti. Součástí cenové nabídky musí být 
veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně 
veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu. Označení výrobků konkrétním výrobcem v realizační 
dokumentaci stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud účastník nabídne jiný produkt je povinen dodržet standard a 
zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady, tj. splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. 
Případná úprava projektu pro provádění stavby bude na náklady účastníka (vybraného dodavatele). Při realizaci je dodavatel 
povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro 
montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy.           

ZAKÁZKA
11~2
Stavební úpravy objektu na p.p. č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk - 1.etapa

STAVBA, OBJEKT

ZÁKLADNÍ ROZPO ČTOVÉ NÁKLADY
HSV PSV Montáže Σ

1 102 862,71 Kč          
specifikace 20 119,26 Kč                  173 174,10 Kč                -  Kč                             193 293,36 Kč             
stavební práce 546 670,46 Kč                502 869,24 Kč                53 323,00 Kč                  

-  Kč                          
HZS -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                          
stroje -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             

-  Kč                          
Σ 566 789,73 Kč                676 043,34 Kč                53 323,00 Kč                  1 296 156,07 Kč          
ostatní -  Kč                             -  Kč                             -  Kč                             



DPH 20% ze základu
Σ 1 555 387,28 Kč          

DOPLŇUJÍCÍ TEXT
Výkaz výměr je zpracován na základě údajů v projektové dokumentaci a je korigován na základě požadavků investora stavby. V 1. 
etapě stavby nebude oproti PD realizováno:
- zasklení terasy
- obklad soklu terasy pásky Klinker (nahrazeno tenkovrstvou omítkou)
- všechny vstupní dveře do provozní části jsou řešeny jako vnější - plastové
- podhled terasy nebude zateplen, bude ale opatřen ve skladbě SDK parotěsem pro možnost budoucího zateplení
- rozvody EI a ZI jsou řešeny částkou za přípravu hrubých rozvodů a rozvodů dle schémat v PD. Konečná podoba rozvodů bude 
určena ve 2. etapě stavby, kdy si konkrétní provozovatel objektu určí umístění rozvodů a zařizovacích předmětů.
- v rozpočtu stavby nejsou zahrnuty vedlejší rozpočtové náklady dodavatele stavby
- Pro případná upřesnění kontaktujte projektanta : Zbyněk Marhoun, Lipno nad Vltavou 37, mob.: 777 988 666, e-mail: info@grbac-
marhoun.cz

CENA OBJEKTU
cena bez DPH 1 296 156,07 Kč          

1 296 156,07 Kč             259 231,21 Kč             



zakázka
stavba
objekt
typ činností

jednotka celkem

12 (Odkopávky a prokopávky)
1 121 10 1101_/00 Sejmutí ornice s vodorovným p řemíst ěním do 50m m3 52,668 25,20 Kč                 1 327,23 Kč            

1 12,6*20,9*0,2 52,668

ΣΣΣΣ díl 12 (Odkopávky a prokopávky) 1 327,23 Kč            

13 (Hloubené vykopávky)
2 132 10 1101_/00 Hloubení rýh ší řky do 60cm v hornin ě 1-2 do 100m3 m3 28,267 225,40 Kč               6 371,29 Kč            

1 (16,9+7,6+16,9+7,6)*0,5*1,00 24,500
2 7,6*0,5*0,6 2,280
3 (1,43+0,4+6,28)*0,3*0,2 0,487
4 1*1*1 1,000

ΣΣΣΣ díl 13 (Hloubené vykopávky) 6 371,29 Kč            

16 (Přemíst ění výkopku)
3 162 20 1101_/00 Vodorovné p řemíst ění výkopku z horniny 1-4 do 20m m3 28,270 24,20 Kč                 684,13 Kč               

ΣΣΣΣ díl 16 (Přemíst ění výkopku) 684,13 Kč               

17 (Konstrukce ze zemin)
4 174 10 1101_/00 Zásyp zhutn ěný - jam, rýh, šachet nebo kolem objekt ů m3 34,077 70,20 Kč                 2 392,21 Kč            

1 zásyp mezi základy
(57,52+21,54+34,53)*0,3 34,077

ΣΣΣΣ díl 17 (Konstrukce ze zemin) 2 392,21 Kč            

18 (Povrchové úpravy terénu)
5 181 30 1102_/00 Rozprost ření ornice rovina nebo svah do sklonu 1:5 ploše do 500m2 tl. vrstvy do 15cm m2 300,000 30,80 Kč                 9 240,00 Kč            

ΣΣΣΣ díl 18 (Povrchové úpravy terénu) 9 240,00 Kč            

21 (Úprava podloží a základové spáry)
6 212 75 2212_/00 Trativody z drenážních trubek plastových v četně lože v otev řeném výkopu DN do 100 m 55,000 104,00 Kč               5 720,00 Kč            

m.j.pořadí číslo popis množství
cena

POLOŽKOVÝ ROZPIS
11~2 (Stavební úpravy objektu na p.p. č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk - 1.etapa)
Stavební úpravy objektu na p.p. č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk
základní objekt
HSV



1 17+17+9+9+3 55,000

ΣΣΣΣ díl 21 (Úprava podloží a základové spáry) 5 720,00 Kč            

27 (Základy)
7 271 57 1111_/00 Polštá ř základu ze št ěrkopísku t říděného m3 23,516 835,00 Kč               19 635,86 Kč          

1 (58,51+34,53+24,54)*0,2 23,516
8 273 31 3511_/00 Základové desky z betonu prostého C12/15(B15) m3 14,534 1 780,00 Kč            25 870,52 Kč          

1 16,9*8,6*0,10 14,534
9 273 36 1411_/00 Výztuž základových desek ze sva řovaných sítí - do 3 kg/m2 t 0,456 22 100,00 Kč          10 085,72 Kč          

1 (16,9*8,6)*0,00314 0,456
10 274 31 1311_/00 Základové pásy z betonu proloženého kamenem C8/10(B 10) m3 28,267 1 640,00 Kč            46 357,22 Kč          

1 (16,9+7,6+16,9+7,6)*0,5*1,00 24,500
2 7,6*0,5*0,6 2,280
3 (1,43+0,4+6,28)*0,3*0,2 0,487
4 1*1*1 1,000

11 274 35 3131_/00 Bednění kotevních otvor ů v základových pásech o pr ůřezu do 0,10m2 hloubce do 1,0m ks 2,000 296,00 K č               592,00 Kč               

ΣΣΣΣ díl 27 (Základy) 102 541,33 Kč        

31 (Zdi podp ěrné a volné)
12 311 26 2311_/00 Zdivo nosné z blok ů pórobetonových p řesných Jumbo Ytong (d říve Hebel) 400kg/m3 tl. 

300mm
m3 26,383 2 950,00 Kč            77 829,56 Kč          

1 (8,6+8,55+8,55+8)*3*0,3 30,330
2 podezdívka terasy

(8,6+6,55+6,55)*0,5*0,3 3,255
3 odpočty otvorů

(-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-3,08-3,125-3,125-3,125-1,926-3,2-1,926)*0,3 -7,202
13 317 14 2211_/00 Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu p řesného Hebel 1000x100x249mm ks 6,000 256,00 Kč               1 536,00 Kč            
14 317 16 8111_/00 Překlady ploché Porotherm 11,5x100cm ks 11,000 156,00 Kč               1 716,00 Kč            
15 317 16 8130_/00 Překlady vysoké Porotherm 23,8x100cm ks 24,000 201,00 Kč               4 824,00 Kč            
16 317 16 8131_/00 Překlady vysoké Porotherm 23,8x125cm ks 8,000 251,00 Kč               2 008,00 Kč            
17 317 16 8132_/00 Překlady vysoké Porotherm 23,8x150cm ks 4,000 293,00 Kč               1 172,00 Kč            
18 317 16 8138_/00 Překlady vysoké Porotherm 23,8x300cm ks 16,000 741,00 Kč               11 856,00 Kč          

ΣΣΣΣ díl 31 (Zdi podp ěrné a volné) 100 941,56 Kč        

34 (Stěny a p říčky)
19 342 27 2358_/00 Příčky z p říčkovek pórobetonových p řesných Ytong (d říve Hebel) 700kg/m3 tl. 10cm m2 39,300 390,00 Kč               15 327,00 Kč          

1 (8,00+1,8+1,8+1,8+1,8+1,1)*3 48,900
2 odpočty otvorů

-1,8-1,4-1,4-1,8-1,4-1,8 -9,600
20 342 27 2523_/00 Příčky z p říčkovek pórobetonových p řesných Ytong (d říve Hebel) 500kg/m3 tl. 15cm m2 18,600 517,00 Kč               9 616,20 Kč            



1 (1,75+0,4+4,05)*3 18,600
21 346 97 1111_/00 Izolace dopl ňková lepenkou nepískovanou m2 137,962 26,30 Kč                 3 628,40 Kč            

1 krytí podlahových izolací
125,42*1,1 137,962

ΣΣΣΣ díl 34 (St ěny a p říčky) 28 571,60 Kč          

41 (Stropy a stropní konstrukce)
22 417 32 1414_/00 Ztužující v ěnce, pásy z betonu železového C20/25 m3 3,477 2 130,00 Kč            7 406,01 Kč            

1 V1
(8,85+8,85+8+8)*0,3*0,25 2,528

2 V2
(6,55+8,0+6,55)*0,3*0,15 0,950

23 417 35 1115_/00 Bednění ztužujících v ěnců, pásů - zřízení m2 37,510 190,00 Kč               7 126,90 Kč            
1 (8,85+8,85+8+8)*2*0,4 26,960
2 (6,55+8,0+6,55)*0,25*2 10,550

24 417 35 1116_/00 Bednění ztužujících v ěnců, pásů - odstran ění m2 37,510 65,20 Kč                 2 445,65 Kč            
25 417 36 1521_/00 Výztuž ztužujících v ěnců, pásu z oceli 10 335 t 0,312 23 100,00 Kč          7 214,13 Kč            

1 3,47*0,09 0,312

ΣΣΣΣ díl 41 (Stropy a stropní konstrukce) 24 192,69 Kč          

46 (Zpevněné plochy, rigoly)
26 461 99 1111_/00 Zřízení ochranného opevn ění dna a svah ů meliora čních kanál ů z geotextílií m2 85,905 36,70 Kč                 3 152,71 Kč            

1 okop základů
(16,9+16,9+8+8)*1,5*1,15 85,905

ΣΣΣΣ díl 46 (Zpevn ěné plochy, rigoly) 3 152,71 Kč            

56 (Podkladní vrstvy pozemních komunikací, letiš ť a ploch)
27 564 79 1111_/00 Podklad z kameniva drceného vel. 0-63mm m3 20,243 835,00 Kč               16 902,49 Kč          

1 zpevněné plochy
134,95*0,15 20,243

ΣΣΣΣ díl 56 (Podkladní vrstvy pozemních komunikací, leti šť a ploch) 16 902,49 Kč          

59 (Kryty pozemních komunikací, letiš ť a ploch dlážd ěných (p ředlažby))
28 596 21 1110_/00 Položení zámkové dlažby pro p ěší tl.60mm skupiny A v ploše do 50m2 m2 40,920 224,00 Kč               9 166,08 Kč            

1 15,06+6,16+19,70 40,920
29 596 91 4312_/00 Položení vegeta ční dlažby tl. 100mm v ploše od 100 do 300m2 m2 100,200 158,00 Kč               15 831,60 Kč          

1 100,2 100,200

ΣΣΣΣ díl 59 (Kryty pozemních komunikací, letiš ť a ploch dlážd ěných (p ředlažby)) 24 997,68 Kč          



61 (Úprava povrch ů vnit řní)
30 610 99 1111_/00 Zakrytí vnit řních výplní otvor ů (oken,dve ří,zárubní,apod) jakýmkoliv vhodným zp ůsobem m2 75,495 23,10 K č                 1 743,93 Kč            

1 okna sociály
0,5*1*6 3,000

2 okna provozovna
2,5*4 10,000

3 okna terasa
6,75+10,02+10+10+10,02+6,75 53,540

4 vstupní dveře terasa
1,5*2,05*2 6,150

5 vstupní dveře provozovna
1,1*2,55 2,805

31 612 47 1411_/00 Tenkovrstvá úprava vnit řních st ěn aktivovaným štukem do tl. 3mm m2 181,680 71,30 Kč                 12 953,78 Kč          
1 štuky provozovna

(8,00+6,10+2,20+1,25+4,05+0,4+1,75+4,45+1,6+0,4+4,2+1,1+5,8+8)*3 147,900
2 štuky terasa podezdívka

(6,2+8+6,2)*0,45 9,180
3 štuky sociály nad obkladem

1,6+1,8+1,8+1,6+1,5+1,5+1,8+1,8+2,4+2,4+1,8+1,8+1,8+1,8+0,6+1,5+1,5+1,8+1,8-0,9-0,7-0,7-0,7 29,600

4 odpočty velkých oken 50%
-1,25-1,25-1,25-1,25 -5,000

32 612 48 1118_/00 Potažení vnit řních st ěn pletivem sklovláknitým vtla čením do tmele m2 242,080 156,00 Kč               37 764,48 Kč          
1 štuky provozovna

(8,00+6,10+2,20+1,25+4,05+0,4+1,75+4,45+1,6+0,4+4,2+1,1+5,8+8)*3 147,900
2 štukky terasa podezdívka

(6,2+8+6,2)*0,45 9,180
3 sociály

(1,6+1,8+1,8+1,6+1,5+1,5+1,8+1,8+2,4+2,4+1,8+1,8+1,8+1,8+0,6+1,5+1,5+1,8+1,8)*3 97,800
4 odpočty velkých oken 50%

-1,25-1,25-1,25-1,25 -5,000
5 odpočty dveří příčky

-1,8-1,4-1,4-1,8-1,4 -7,800

ΣΣΣΣ díl 61 (Úprava povrch ů vnit řní) 52 462,20 Kč          

62 (Úprava povrch ů vnější)
33 620 47 1112_/00 Omítka vn ější tenkovrstvá silikonová probarvená Baumit zat řená škrábaná tl. 2mm m2 27,390 172,00 Kč               4 711,08 Kč            

1 sokl terasy
(6,55+8+6,55)*0,75 15,825

2 sokl provozovny
(8,85+8+8,85)*0,45 11,565



34 620 47 1814_/00 Nátěr základní penetra ční pro minerální vn ější omítky tenkovrstvé Baumit EdelputzGrund m2 27,390 25,60 Kč                 701,18 Kč               

35 622 40 5391_/00 Zateplovací systém základu s deskami Perimeter, dvo jitá bandáž - tl. 100mm m2 30,840 745,00 Kč               22 975,80 Kč          
1 sokl

(8,85+8+8,85)*1,2 30,840

ΣΣΣΣ díl 62 (Úprava povrch ů vnější) 28 388,06 Kč          

63 (Podlahy a podlahové konstrukce)
36 631 31 2611_/00 Mazanina z betonu prostého d řevem hlazená C16/20(B20) do tl. 6cm m2 125,420 146,00 Kč               18 311,32 Kč          

1 (40,89+64,00+6,92+2,9+1,34+1,35+0,96+0,96+2,30+1,11+1,34+1,35) 125,420
37 631 31 9104_/00 Příplatek za objemové vyztužení 30kg/m3 p řidáním vláken pro mazaniny m3 7,500 891,00 Kč               6 682,50 Kč            
38 632 92 1911_/00 Okapové chodní čky š. 500 mm z vymývaného št ěrku do záhonového obrubníku (v četně) m2 23,400 560,00 Kč               13 104,00 Kč          

1 (15,4+15,4+8+8)*0,5 23,400

ΣΣΣΣ díl 63 (Podlahy a podlahové konstrukce) 38 097,82 Kč          

91 (Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací)
39 916 56 1111_/00 Osazení záhonového betonového obrubníku do lože z b etonu prostého s op ěrou m 46,600 137,00 Kč               6 384,20 Kč            

1 chodníky
4,8+4,8+9,5+9,5+18 46,600

40 592 17 0006 Obrubník zahradní ABO 100/5/25 II ks 47,000 72,30 Kč                 3 398,10 Kč            
41 592 17 0052 Obrubník silni ční 100x15x25 šedý ks 16,000 45,80 Kč                 732,80 Kč               

1 lemování parkoviště
16 16,000

42 592 17 0090 Obrubník silni ční nájezd 100x15x15 ks 21,000 90,80 Kč                 1 906,80 Kč            
43 592 28 0011 Tvárnice vegeta ční betonová TBX 60x30x10cm p řírodní ks 105,210 59,40 Kč                 6 249,47 Kč            

1 parkoviště
100,2*1,05 105,210

44 592 45 0039 Dlažba zámková H-profilovaná 20x16,5x6 - p řírodní m2 45,012 174,00 Kč               7 832,09 Kč            
1 chodníky

(15,06+6,16+19,7)*1,1 45,012

ΣΣΣΣ díl 91 (Dopl ňující konstrukce a práce pozemních komunikací) 26 503,46 Kč          

979 (Odvoz suti)
45 979 08 3116_/00 Vodorovné p řemíst ění suti na skládku do 5000m t 10,920 229,00 Kč               2 500,68 Kč            

ΣΣΣΣ díl 979 (Odvoz suti) 2 500,68 Kč            

98 (Demolice)
46 981 01 1111_/00 Demolice budov rozebíraním d řevěných lehkých jednostrann ě obitých ru čně m3 280,000 86,20 Kč                 24 136,00 Kč          



ΣΣΣΣ díl 98 (Demolice) 24 136,00 Kč          

99 (Přesun hmot, do časné je řábové dráhy)
47 998 00 1011_/00 Přesun hmot pilot nebo podzemních st ěn betonovaných na míst ě t 12,479 47,20 Kč                 589,01 Kč               
48 998 01 1001_/00 Přesun hmot pro budovy zd ěné výšky do 6m t 429,984 156,00 Kč               67 077,57 Kč          

ΣΣΣΣ díl 99 (Přesun hmot, do časné je řábové dráhy) 67 666,58 Kč          

ΣΣΣΣ 566 789,73 Kč        

12 1 327,23 Kč            
13 6 371,29 Kč            
16 684,13 Kč               
17 2 392,21 Kč            
18 9 240,00 Kč            
21 5 720,00 Kč            
27 102 541,33 Kč        
31 100 941,56 Kč        
34 28 571,60 Kč          
41 24 192,69 Kč          
46 3 152,71 Kč            
56 16 902,49 Kč          
59 24 997,68 Kč          
61 52 462,20 Kč          
62 28 388,06 Kč          
63 38 097,82 Kč          
91 26 503,46 Kč          
979 2 500,68 Kč            
98 24 136,00 Kč          
99 67 666,58 Kč          

ΣΣΣΣ 566 789,73 Kč        

Přesun hmot, do časné je řábové dráhy

Úprava povrch ů vnější
Podlahy a podlahové konstrukce
Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací
Odvoz suti

Úprava povrch ů vnit řní

Stěny a p říčky
Stropy a stropní konstrukce

Demolice

Konstrukce ze zemin
Povrchové úpravy terénu

Zpevn ěné plochy, rigoly
Podkladní vrstvy pozemních komunikací, letiš ť a ploch
Kryty pozemních komunikací, letiš ť a ploch dlážd ěných (p ředlažby)

Úprava podloží a základové spáry

Přemíst ění výkopku

Základy
Zdi podp ěrné a volné

rekapitulace
Odkopávky a prokopávky
Hloubené vykopávky



zakázka
stavba
objekt
typ činností

jednotka celkem

711 (Izolace proti vod ě a vlhkosti)
1 711 11 1001_/00 Izolace proti zemní vlhkosti za studena vodorovná - nátěr penetra ční vč. dodávky m2 145,340 12,60 Kč                 1 831,28 Kč            

1 podkladní mazanina
16,9*8,6 145,340

2 711 13 2210_/00 Izolace proti zemní vlhkosti svislá na sucho -pásy Technodren 0815 Z1 m2 54,780 125,00 Kč               6 847,50 Kč            
1 krycí nopová fólie

(16,9+16,9+8+8)*1,1*1 54,780
3 711 14 1559_/00 Izolace proti zemní vlhkosti p řitavená vodorovná -pásy NAIP m2 145,340 57,90 Kč                 8 415,19 Kč            

1 16,9*8,6 145,340
4 001 Hydroizola ční pás natavitelný m2 159,874 83,00 Kč                 13 269,54 Kč          

1 145,34*1,1 159,874

ΣΣΣΣ díl 711 (Izolace proti vod ě a vlhkosti) 30 363,51 Kč          

713 (Izolace tepelné)
5 713 11 1131_/00 Montáž tepelné izolace strop ů žebrových spodem na dráty m2 73,960 59,70 Kč                 4 415,41 Kč            

1 podhled (jen provozovna !)
73,96 73,960

6 713 12 1121_/00 Montáž tepelné izolace podlah na sucho dvouvrstvá m2 125,420 29,50 Kč                 3 699,89 Kč            
7 713 12 1211_/00 Montáž tepelné izolace podlah voln ě kladenými okrajovými pásky tl. 30 mm, v č. dodávky m 31,250 22,10 K č                 690,63 Kč               

1 styk podlah provozovny s vnějšími stěnami
1,6+1,5+2,4+0,6+1,5+0,9+0,9+6,1+8+4,45+1,5+1,8 31,250

8 001 EPS 100 Z tl. 2*60 mm m2 275,924 105,60 Kč               29 137,57 Kč          
1 125,42*2*1,1 275,924

9 004 Minerální vata standard tl. 260 mm m2 81,356 220,30 Kč               17 922,73 Kč          
1 jen nad provozovnou

73,96*1,1 81,356

ΣΣΣΣ díl 713 (Izolace tepelné) 55 866,23 Kč          

715 (Izolace proti chemickým vliv ům)
10 715 19 1009_/00 Izolace dopl ňkové, položení ochranné PE folie pod podkladní bet.  mazaninu m2 167,141 25,00 Kč                 4 178,53 Kč            

1 pod podkladní zákl. bet. mazaninu

množství
cena

číslo popis m.j.

POLOŽKOVÝ ROZPIS
11~2 (Stavební úpravy objektu na p.p. č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk - 1.etapa)
Stavební úpravy objektu na p.p. č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk
základní objekt
PSV

pořadí



16,9*8,6*1,15 167,141

ΣΣΣΣ díl 715 (Izolace proti chemickým vliv ům) 4 178,53 Kč            

762 (Konstrukce tesa řské)
11 762 13 2136_/00 Fásádní palubkový obkladový systém se zateplením dl e specifikace v dokumentaci m2 81,180 452,00 Kč               36 693,36 Kč          

1 Pozn.: plocha oken není odpočtena, zůstává pro rámování špalet, nadpraží a prořez
27,23+26,72+27,23 81,180

12 762 33 2134_/00 Tesařská montáž krovu hran ěného nad 100m plochy řeziva do 450cm2 m 49,900 201,00 Kč               10 029,90 Kč          
1 sloupky

2,5*5 12,500
2 vaznice lepená lamely SA

(8,5+8,2+8,2) 24,900
3 pásky

1,25*10 12,500
13 762 33 2921_/00 Tesařská montáž krov ů ze sbíjených vazník ů vč. dodávky - dle zast. plochy m2 145,340 230,00 Kč               33 428,20 Kč          

1 zast. plocha
16,9*8,6 145,340

14 762 34 1660_/00 Tesařská montáž bedn ění st řešních říms/krajnic palubky m2 66,040 319,00 Kč               21 066,76 Kč          
1 okapní římsa, okapová hrana

(16,9+16,9+8,5+8,5)*1,3 66,040
15 762 34 2216_/00 Montáž la ťování do sklonu 60°, rozte č latí do 600mm m2 223,780 21,30 Kč                 4 766,51 Kč            
16 762 34 2216_/00 Montáž la ťování do sklonu 60°, spádové lat ě m2 223,780 16,40 Kč                 3 669,99 Kč            
17 762 39 5000_/00 Spojovací a ochranné prost ředky pro tesa řské st řechy k pol.7623 m3 1,795 864,00 Kč               1 550,78 Kč            

1 sloupky
0,16*0,16*2,5*5 0,320

2 vaznice lepená lamely SA
0,16*0,32*(8,5+8,2+8,2) 1,275

3 pásky
0,1*0,16*1,25*10 0,200

18 001 Palubka tl. 19 mm smrk B kvalita m2 72,644 188,00 Kč               13 657,07 Kč          
1 římsy

66,04*1,1 72,644
19 605 12 0218 Řezivo jehli čnaté hranoly lepené  vysokopevností z lamel SA - po hledové m3 1,795 18 622,00 Kč          33 424,26 Kč          

1 sloupky
0,16*0,16*2,5*5 0,320

2 vaznice lepená lamely SA
0,16*0,32*(8,5+8,2+8,2) 1,275

3 pásky
0,1*0,16*1,25*10 0,200

20 605 14 0115 Střešní lat ě impregnované dl. 4-6m m3 4,565 4 250,00 Kč            19 401,73 Kč          
1 223,78*8,5*0,06*0,04 4,565

21 998 76 2102_/00 Přesun hmot pro konstrukce tesa řské v objektech výšky do 12m t 2,603 1 360,00 Kč            3 540,34 Kč            



ΣΣΣΣ díl 762 (Konstrukce tesa řské) 181 228,89 Kč        

763 (Dřevostavby a sádrokartonové konstrukce)
22 763 13 2220_/00 Podhled sádrokartonový ocelový rošt obousm ěrný systém D112 typ GKF oplášt ění deskami 

tl. 15mm
m2 125,420 435,00 Kč               54 557,70 Kč          

1 125,42 125,420
23 998 76 3301_/00 Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech  výšky do 6m t 2,173 591,00 Kč               1 284,43 Kč            

ΣΣΣΣ díl 763 (Dřevostavby a sádrokartonové konstrukce) 55 842,13 Kč          

764 (Konstrukce klempí řské)
24 764 17 1101_/00 Krytiny kovové systém Lindab zast řešení z tašek -LPA Polyester do 30° m2 223,780 306,00 Kč               68 476,68 Kč          
25 764 17 1151_/00 Krytiny kovové systém Lindab zast řešení z tašek -st řešní okno DA1 400x400mm do 30° ks 1,000 4 730,00 Kč            4 730,00 Kč            
26 764 17 1241_/00 Krytiny kovové systém Lindab zast řešení z tašek -montáž úžlabí, nároží do 30° m 31,800 47,30 Kč                 1 504,14 Kč            

1 7,95*4 31,800
27 764 17 1254_/00 Krytiny kovové systém Lindab zast řešení z tašek -h řeben NTP Polyester do 30° s v ětracím 

pásem
m 40,100 424,00 Kč               17 002,40 Kč          

28 764 17 1264_/00 Krytiny kovové systém Lindab zast řešení z tašek - čelní Perfor do 30° ks 4,000 560,00 Kč               2 240,00 Kč            
29 764 17 1272_/00 Krytiny kovové systém Lindab zast řešení z tašek -h řebenáč rozbo čovací v č. dodávky ks 2,000 866,00 Kč               1 732,00 Kč            
30 764 17 1485_/00 Krytiny kovové systém Lindab - pr ůchodka s manžetou PR 4 D 76 až 152mm ks 3,000 704,00 Kč               2 112,00 Kč            
31 764 75 1112_/00 Krytina z plechu systém Lindab roura okapová SROR p růměru 100mm m 14,000 297,00 Kč               4 158,00 Kč            

1 4*3,5 14,000
32 764 75 1122_/00 Krytina z plechu systém Lindab roura okapová spodní  díl pr ůměru 100mm ks 4,000 465,00 Kč               1 860,00 Kč            
33 764 75 1132_/00 Krytina z plechu systém Lindab roura okapová koleno  průměru 100mm ks 8,000 316,00 Kč               2 528,00 Kč            
34 764 75 1171_/00 Krytina z plechu systém Lindab lapa č nečistot RT 103mm s objímkou ks 4,000 236,00 Kč               944,00 Kč               
35 764 76 1142_/00 Krytina z plechu systém Lindab žlaby podokapní R+K2 1 velikosti 150mm m 59,000 281,00 Kč               16 579,00 Kč          

1 18,9+10,6+18,9+10,6 59,000
36 764 76 1222_/00 Krytina z plechu systém Lindab suchá spojka žlabu R SK průměru 330mm ks 6,000 106,00 Kč               636,00 Kč               
37 764 76 1232_/00 Krytina z plechu systém Lindab kotlík SOK kruhový ž lab velikosti 150mm ks 4,000 224,00 Kč               896,00 Kč               
38 764 76 1242_/00 Krytina z plechu systém Lindab filtra ční vložka RSIL velikosti 150mm ks 4,000 217,00 Kč               868,00 Kč               
39 998 76 4101_/00 Přesun hmot pro konstrukce klempí řské v objektech výšky do 6m t 1,420 1 120,00 Kč            1 590,41 Kč            

ΣΣΣΣ díl 764 (Konstrukce klempí řské) 127 856,63 Kč        

765 (Krytiny tvrdé)
40 765 33 7262_/00 Montáž krytiny - protisn ěhová zábrana, v č. dodávky ks 600,000 14,20 Kč                 8 520,00 Kč            
41 765 90 1231_/00 Zakrytí šikmé st řechy hydroizola ční fólií Jutafol N 140 m2 257,347 41,10 Kč                 10 576,96 Kč          

1 223,78*1,15 257,347
42 765 90 1291_/00 Zakrytí podhledu parot ěsnou zábranou - montáž + dodávka m2 149,960 28,90 Kč                 4 333,84 Kč            

1 8*16,3*1,15 149,960

ΣΣΣΣ díl 765 (Krytiny tvrdé) 23 430,81 Kč          



766 (Konstrukce truhlá řské)
43 766 62 1264_/00 Montáž a dodávka plast. okno 5-kom. s izol. dvojsklem + vn ější parapet ALU + vnit řní parapet 

plast
m2 15,575 3 220,00 Kč            50 151,50 Kč          

1 dle plochy - počítána jen provozovna ! - terasa bude zasklena v dlaší fázi stavby
0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+3,125+3,125+3,125+3,2 15,575

44 766 63 1261_/00 Montáž a dodávka vchod. dve ří plast standard 5- kom. s izol. dvojsklem m2 6,441 3 850,00 Kč            24 797,85 Kč          
1 0,9*2,02*2+1,1*2,55 6,441

45 766 66 2312_/00 Montáž a dodávka vnit řních dve ří s obložkovou zárubní, laminát, v č. kování a p řechodových 
lišt

ks 5,000 4 820,00 Kč            24 100,00 Kč          

ΣΣΣΣ díl 766 (Konstrukce truhlá řské) 99 049,35 Kč          

771 (Podlahy z dlaždic a obklady)
46 771 47 4112_/00 Montáž obkladu soklík ů -keramický rovný lepený Superflex výšky do 90mm m 27,900 53,90 Kč                 1 503,81 Kč            

1 terasa
6,55+0,3+2+1,15+2,5+0,45+0,1+0,3+6,55+8 27,900

47 771 57 4131_/00 Montáž -dlažba z dlaždic keramických režná protiskl uzných Superflex do 50ks/m2 m2 125,420 241,00 Kč               30 226,22 Kč          
48 002 Dlažba standard slinutá m2 140,752 235,00 Kč               33 076,72 Kč          

1 125,42*1,1 137,962
2 27,9*0,1 2,790

ΣΣΣΣ díl 771 (Podlahy z dlaždic a obklady) 64 806,75 Kč          

781 (Obklady keramické)
49 781 41 3111_/00 Montáž -obklad porovinový lepený do 22 ks/m2 m2 59,200 220,00 Kč               13 024,00 Kč          

1 sociály
(1,6+1,8+1,8+1,6+1,5+1,5+1,8+1,8+2,4+2,4+1,8+1,8+1,8+1,8+0,6+1,5+1,5+1,8+1,8-0,9-0,7-0,7-
0,7)*2

59,200

50 001 Obklad keramický interiér m2 65,120 204,00 Kč               13 284,48 Kč          
1 59,2*1,1 65,120

ΣΣΣΣ díl 781 (Obklady keramické) 26 308,48 Kč          

783 (Nátěry)
51 783 71 1201_/00 Nátěr olejový,tesa řské kce napušt ění jednonásobné lakování m2 34,420 71,50 Kč                 2 461,03 Kč            

1 sloupky
(0,16+0,16+0,16+0,16)*2,5*5 8,000

2 vaznice lepená lamely SA
(0,16+0,32+0,32)*(8,5+8,2+8,2) 19,920

3 pásky
(0,1+0,16+0,16+0,1)*1,25*10 6,500

ΣΣΣΣ díl 783 (Nát ěry) 2 461,03 Kč            



784 (Malby)
52 784 45 3321_/00 Malba HET sm ěs hlinková dvojnásobná tekutá bílé místnosti výšky do 3,8m m2 181,680 25,60 Kč                 4 651,01 Kč            

ΣΣΣΣ díl 784 (Malby) 4 651,01 Kč            

ΣΣΣΣ 676 043,34 Kč        

711 30 363,51 Kč          
713 55 866,23 Kč          
715 4 178,53 Kč            
762 181 228,89 Kč        
763 55 842,13 Kč          
764 127 856,63 Kč        
765 23 430,81 Kč          
766 99 049,35 Kč          
771 64 806,75 Kč          
781 26 308,48 Kč          
783 2 461,03 Kč            
784 4 651,01 Kč            

ΣΣΣΣ 676 043,34 Kč        

Nátěry
Malby

Krytiny tvrdé
Konstrukce truhlá řské
Podlahy z dlaždic a obklady
Obklady keramické

Izolace proti chemickým vliv ům

Konstrukce klempí řské

rekapitulace
Izolace proti vod ě a vlhkosti
Izolace tepelné

Konstrukce tesa řské
Dřevostavby a sádrokartonové konstrukce



zakázka
stavba
objekt
typ činností

jednotka celkem

M23 (Montáže potrubí)
1 230 18 0001_/00 Zdravotní instalace, zást ěny, p řípojka vodovody a splaškové kanalizace soubor 1,000 28 955,00 Kč          28 955,00 Kč          
2 230 18 0002_/00 Příprava elektroinstalace, p říprava slaboproudy, p řípojka, p říprava p římotopy soubor 1,000 24 368,00 Kč          24 368,00 Kč          

ΣΣΣΣ díl M23 (Montáže potrubí) 53 323,00 Kč          

ΣΣΣΣ 53 323,00 Kč          

M23 53 323,00 Kč          

ΣΣΣΣ 53 323,00 Kč          

cena

rekapitulace
Montáže potrubí

POLOŽKOVÝ ROZPIS
11~2 (Stavební úpravy objektu na p.p. č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk - 1.etapa)
Stavební úpravy objektu na p.p. č. 207/2 a 207/4 v k.ú. Frymburk
základní objekt
Montáže

pořadí číslo popis m.j. množství
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