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ABSTRAKT 

 

Cílem bakalářské práce je poukázat na moţností financování veřejné stavební zakázky 

z Evropských fondů. Teoretická část vysvětluje a upřesňuje hlavní pojmy týkající se 

této problematiky a také celkově přibliţuje veřejný sektor s vysvětlením základních 

pojmů a forem financování veřejné zakázky. V praktické části nalezneme modelaci toku 

dotací, výdajů a čerpání vhodného úvěru na spolufinancování veřejné stavební zakázky. 

Modelace je prováděna na dvou různých projektech, které jsou vzájemně porovnány a 

zhodnoceny. 

 

ABSTRACT 

 

The aim of my bachelor´s thesis is to show options of funding in public builders 

contract from European fund. The theoretical part explains and specifies most important 

concepts which are regarding these issues and shows public sector all together with 

explanation of basics concepts and forms of funding in public contract. The second part 

is practical and we can find there models of flow of subsidies, all costs and drawing of 

suitable loan for financial of public builders contract. The model is performed on two 

different projects which are mutually compared and evaluated. 
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1 ÚVOD 
 

Investor nemá mnohdy lehký úkol, kterým je vyhledání správné varianty financování 

svého záměru a jeho následnou realizaci. Od doby, kdy Česká republika vstoupila do 

Evropské unie, se investorům otevřely další nové příleţitosti čerpání finančních 

prostředků pro své projekty. 

 

Ve své práci se zabývám popisem moţností financování veřejných zakázek na stavební 

práce. Veřejnou zakázku ošetřuje zákon č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, pro 

který v roce 2012 v dubnu byla vyhlášena novela. Tato novela nám přinesla výrazné 

změny v oblastech, jako jsou kontroly při nakládání s veřejnými prostředky, tím sníţení 

korupčních jednání. Ovšem na straně druhé neumoţňuje veřejným zadavatelům 

upravovat a omezovat portfolia uchazečů, ti poté předkládají nabídky s mimořádně 

nízkými cenami.  

 

Z analýzy zdrojů financování je zřejmé, ţe základními peněţními zdroji jsou veřejné 

finance tvořené z rozpočtu státu, krajů nebo obcí. U spolufinancování se podílí v dnešní 

době největším podílem dotace z Evropských strukturálních fondů, konkrétně 

z Evropského regionálního rozvoje. Cílem tohoto fondu je sníţit ekonomickou a 

sociální rozdílnost u členských států a jejich regionů. Pro čerpání z fondů EU je nutné 

pro schválení předloţit Národní strategické referenční rámce a celkovou soustavu 

Operačních programů. Po samotném schválení Operačních programů jiţ můţe kaţdý 

stát vyuţívat své podpory. 

 

Cílem bakalářské práce je modelace finančních zdrojů na jiţ realizované veřejné 

zakázce. Pro zřetelnější ukázku čerpání dotací na veřejné zakázky, jsou vybrány dva 

projekty z odlišných regionů, a to ze severovýchodního a z jihozápadního regionu. Na 

začátku se seznámíme s popisem a technickými parametry projektu a následně jsou 

popsány vynaloţené zdroje na jeho realizaci. U kaţdé zakázky nechybí jiţ zmíněná 

modelace zdrojů a to v podobě dotací z Evropských strukturálních fondů, tak i 

spolufinancování, které je zajištěno úvěrem.  

 



Modelace financování stavební zakázky z pohledu investora  VUT BRNO Fakulta Stavební 

12 

 

2 VEŘEJNÉ FINANCE 

2.1 DEFINICE FINANCÍ 

Z obecné definice financí vyplývá, ţe bychom si pod tímto pojmem měli představit 

především vztahy. Těmito vztahy rozumíme takové, které vznikají při získávání, 

rozdělování, přerozdělování a uţívání peněz, proto jej nelze zaměňovat s pojmem 

peníze. Peníze naopak slouţí k provádění plateb a k vyjádření ceny zboţí a sluţeb. Jsou 

věcným nositelem finančních vztahů, resp. financí. V této souvislosti jsou s pojmem 

veřejné finance spojovány tři dominantní principy:  

 Princip nedobrovolnosti 

 Princip nenávratnosti 

 Princip neekvivalence 

V prvním principu se jedná o příjmy veřejných financí získaných na základě právních 

předpisů, zejména zákonů od subjektů donucením. 

 

U druhého principu se dozvídáme, ţe při uhrazení zákonem stanovené platby (daně, cla, 

poplatky apod.) nemáme nárok na vrácení a tím se platba stává součástí 

centralizovaných zdrojů.  

 

A u třetího principu není poplatníkovi znám účel jeho platby.[1] 

 

Výše zmiňované principy se objevují v jednotlivých sektorech, obvykle však jen jeden 

z nich převládá. Sektory členíme dle národního hospodářství na: 

 Veřejný sektor 

 Podnikatelský sektor 

 Sektor bankovnictví 

 Sektor pojišťovnictví 

 Sektor zahraničně – ekonomický 

 Sektor domácností 
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Finančních vztahů se účastní různé subjekty: 

 Stát  

 Orgány územní samosprávy 

 Podniky 

 Peněţní ústavy 

 Pojišťovny 

 Stát 

 Domácnosti 

Stát má zvláštní postavení, má moţnost ovlivňovat finanční rozhodování ekonomických 

subjektů. [1] 

2.2 VEŘEJNÝ SEKTOR 

Většina demokratických států má ekonomický systém, který se nazývá smíšená 

ekonomika. Pod tímto pojmem si můţeme představit, ţe některé zboţí a sluţby nejsou 

zajišťovány pouze na základě nabídky a poptávky, proto zde musí zasáhnout veřejný 

sektor. Většinu potřeb obyvatelstva není moţné zajistit pouze soukromým sektorem, 

který má základní cíl tvorbu zisku. Nastává jev, který označujeme jako „trţní selhání―. 

Zde musí zasáhnout stát jako veřejný sektor, aby potřeby obyvatel byly uspokojeny. [2] 

 

Veřejným sektorem rozumíme oblast společenské reality, která se nachází ve veřejném 

vlastnictví, v níţ se z politického hlediska rozhoduje veřejnou volbou a uplatňuje se v ní 

veřejná kontrola, přičemţ účelem fungování veřejného sektoru je naplňování veřejného 

zájmu a správa věcí veřejných. [2] 

2.3 NÁKLADOVÉ METODY 

Výběr jednotlivých projektů ve veřejném sektoru by měl být podloţen efektivní alokací 

veřejných zdrojů. Veřejné projekty ve většině případů nevykazují z pohledu investora 

finanční efektivnost, proto je nutné zvolit takové metody hodnocení, které určitým 

způsobem poměřují vloţené náklady ku konečným vstupům projektu. Výhodnost 



Modelace financování stavební zakázky z pohledu investora  VUT BRNO Fakulta Stavební 

14 

 

PROVOZNÍ FÁZE 

Zkušební provoz, opravy, údrţba, 

modernizace, rekonstrukce 

INVESTIČNÍ FÁZE 

Vyjednávání a uzavírání smluv, 

zpracování projektové 

dokumentace, předvýrobní 

marketing 

projektu je jiţ známa v předinvestiční fázi viz obr. 2.3-1, kde se rozhoduje o přijetí či 

zamítnutí daného projektu. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Obrázek 2—1 Ţivotní cyklus stavby 

 

Ve veřejném sektoru lze pouţívat kvantitativních metod, u kterých je moţné na jejich 

základě optimalizovat výběr varianty nebo projektu. Zde si představíme čtyři základní 

metody, zabývající se vztahem výstup/náklady. 

 Analýza minimalizace nákladů (CMA), tato metoda sleduje náklady v okamţiku 

pořízení projektu i v celém ţivotním cyklu. 

 Analýzy nákladů a uţitků (CBA), u této metody vidíme náklady i přínosy 

v celém ţivotním cyklu projektu. 

 Analýza efektivnosti nákladů (CEA), zde se zabýváme zjišťováním situací, jak 

dosáhnout cíle co nejlevněji při zachování poţadovaných kvalitativních 

poţadavků. 

 Analýzy uţitečnosti (CUA), je analýzou vícekriteriální, kde se dozvídáme 

z matematických podkladů uţitečnost projektu, která vyjadřuje míru uspokojení 

potřeb uţivatele projektu. Výstupy z této analýzy mohou být v technických i 

peněţních jednotkách. [2] 

PŘEDINVESTIČNÍ FÁZE 

Studie podnikatelských příleţitostí, 

technicko- ekonomická studie 
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3 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 
 

Vysvětlení pojmu veřejná zakázka nalezneme v zákoně 137/2006Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, kde byla v dubnu minulého roku publikována novela. Tato novela 

má posílit kontroly při nakládání s veřejnými prostředky a tím omezit moţnosti 

korupčního jednání. Výrazné změny, které se zde objevují je sníţení limitů na veřejné 

zakázky, zvýšení nároků na samotnou přípravu veřejné zakázky, zrušení losování a 

povinnost zadavatele uveřejňovat smlouvy, skutečně uhrazenou cenu a seznam 

subdodavatelů. [3] 

V současné době je kritérium na výběr dodavatele hlavně cena. Mohlo by se zdát, ţe 

toto uvaţování je tím nejlepším, při němţ dochází k nejlepšímu vyuţití veřejných 

zdrojů. Novela však neumoţňuje veřejným zadavatelům upravovat a omezovat portfolia 

soutěţících na seriózní a neseriózní uchazeče. Všichni uchazeči proto upravují své 

nabídky na úroveň ostatních zájemců o zakázku. Takové firmy vědomě předkládají 

nabídky s mimořádně nízkými cenami. U stanovení této ceny si jsou vědomy toho, ţe 

kalkulují s tím, ţe nezaplatí ani materiál, subdodavatele prací a sluţeb apod. [3] 

 

3.1 VEŘEJNÁ STAVEBNÍ ZAKÁZKA 

3.1.1 Obecná ustanovení 

Veřejná stavební zakázka je realizována na základě smlouvy mezi zadavatelem 

(investorem) a jedním nebo více dodavateli. Předmětem je poskytnutí úplných 

stavebních prací nebo jednotlivé dodávky či sluţby. Na základě tohoto předmětu 

můţeme veřejné zakázky členit na: 

 Veřejné zakázky na dodávky 

 Veřejné zakázky na sluţby 

 Veřejné zakázky na stavební práce 

Veřejná stavební zakázka na stavební práce se vztahuje na provedení stavebních prací 

včetně projektové a inţenýrské činnosti. Za veřejnou stavební zakázku lze také 

povaţovat práce spojené s vyuţitím zprostředkovatelských nebo podobných sluţeb, 

které zadavateli poskytuje jiná osoba. [4] 
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3.2 ZADAVATELÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Zadavatele členíme na: 

 Veřejný zadavatel:  

o Česká republika 

o Státní příspěvková organizace 

o Územní samosprávný celek nebo jím zřízené příspěvkové organizace 

o Jiná právnická osoba, pokud je zřízena za účelem uspokojování potřeb 

veřejného zájmu a je financována státem či jiným veřejným zadavatelem 

 Dotovaný zadavatel: 

o Právnická nebo fyzická osoba, která zadává zakázku hrazenou z více neţ 

50% z veřejných zdrojů
1
 

 Sektorový zadavatel: 

o Osoba vykonávající některou činnost uvedenou v §4 zákona v oblasti 

např.: 

 Vodárenství 

 Teplárenství 

 Plynárenství 

 Elektroenergetiky 

 Centrální zadavatel: 

o Veřejný zadavatel, který provádí centralizované zadávání 

 

3.3 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDPOKLÁDANÉ VÝŠE 

HODNOTY 

 Malého rozsahu – je taková zakázka, která nedosáhne poţadované hodnoty u 

veřejné zakázky na dodávky a sluţby 1 000 000 Kč bez DPH a veřejné zakázky 

na stavební práce 3 000 000 Kč bez DPH. 
2
 

o Na dodávky, sluţby a stavební práce – do 15 000 Kč bez DPH 

                                                 
1
 1. 4. 2012 Novela zákona o veřejných zakázkách změnila formulaci u dotovaného zadavatele. 

2
 Od 1. 1. 2014 se částky u zakázky malého rozsahu (na dodávky a sluţby a na stavební práce) sjednotí na 

1 000 000 Kč. 
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o Na dodávky a sluţby od 15 000 Kč do 200 000 Kč bez DPH a stavební 

práce od 15 000 Kč do 500 000 Kč bez DPH 

o Na dodávky a sluţby od 200 000 Kč do 1 000 000 Kč bez DPH a 

stavební práce od 500 000 Kč do 3 000 000 Kč bez DPH 

o Na sluţby, poradenství od 15 000 Kč bez DPH do 1 000 000 Kč bez 

DPH  

 Podlimitní zakázka 

o Na dodávky a sluţby nejméně 1 000 000 Kč bez DPH 

o Na stavební práce nejméně 3 000 000 Kč bez DPH 

 Nadlimitní zakázka 

Zakázka, která dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním 

předpisem pro jednotlivé zadavatele a druhy zakázek [4,5,7] 

3.4 ZÁKLADNÍ POJMY 

Abychom se lépe orientovali v terminologii, která bude pouţita dále v textu, vymezíme 

si základní pojmy. Dodavatel, subdodavatel, uchazeč, zájemce, kvalifikace dodavatele, 

zadání, zadávací podmínky, zadávání. 

 

Dodavatel – je fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboţí, sluţby nebo stavební 

práce. 

 

Subdodavatel – osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část zakázky. 

 

Uchazeč – dodavatel, který podal nabídku na veřejnou zakázku v zadávacím řízení 

 

Zájemce – dodavatel, který podal ve stanovené době ţádost o účast v soutěţi a můţe být 

vybrán na podání nabídky. 

 

Kvalifikace dodavatele – způsobilost dodavatele k plnění zakázky. 
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subdodavatel 

investor 

projektant subdodavatel 

Zadání – rozhodnutí zadavatele (investora) o nejvhodnější nabídce a uzavření smlouvy 

s uchazečem v zadávacím řízení. 

 

Zadávací podmínky – veškeré podmínky zadavatele 

 

Zadávaní – závazný postup zadavatele podle zákona v zadávacím řízení, jeho účelem je 

přesné zadání veřejné zakázky. 

 

3.4.1 Modelace obchodních vztahů 

 Investor má uzavřenou smlouvu s projektantem a hlavním dodavatelem, 

který má dále uzavřeny smlouvy se subdodavateli. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 3—1 Modelace obchodního vztahu I 

 Investor je ve smluvním vztahu s dodavatelem, ten dále uzavře smlouvu 

s projektantem, popřípadě dalšími subdodavateli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 3—2 Modelace obchodního vztahu II 

investor  

dodavatel projektant 

subdodavatel subdodavatel 

dodavatel 

subdodavatel 
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 Investor je ve smluvním vztahu s projektantem a několika dalšími 

dodavateli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 3—3 Modelace obchodního vztahu III 

 

 

 Investor má smluvní vztah s projekční a inţenýrskou kanceláří a 

dodavatelem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 3—4 Modelace obchodního vztahu IV [8] 

 

investor 

projektant dodavatel dodavatel 

investor 

projekční a inţenýrská kancelář dodavatel 
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3.5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 

3.5.1 Druhy zadávacích řízení 

Otevřené řízení:  

Charakteristika řízení:  zadavatel uveřejní oznámení o úmyslu 

zadat veřejnou zakázku  

Kdo smí toho řízení pouţít?:   veřejný zadavatel, sektorový zadavatel 

Pro jaký druh veřejné zakázky je určeno?: podlimitní veřejná zakázka, nadlimitní 

veřejná zakázka 

Min. počet zájemců/zadavatelů?:  neomezený  

Průběh: jestliţe dodavatelé prokáţí splněnou 

kvalifikaci, tak mohou podat nabídku 

v tomto řízení  

 

Uţší řízení: 

Charakteristika řízení:   zadavatel vyzve dodavatele/zájemce k 

      podání ţádosti o účast v uţším řízení 

Kdo smí toto řízení pouţít?:   veřejný zadavatel, sektorový zadavatel 

Pro jaký druh veřejné zakázky je určeno?: podlimitní veřejná zakázka, nadlimitní 

veřejná zakázka 

Min. počet zájemců/ zadavatelů?:  sektorový zadavatel: min. 3  

      veřejný zadavatel: min. 5  

Průběh:  vyhlášení uţšího řízení je výzvou k podání 

ţádostí o účast a k prokázání potřebné 

kvalifikace 

 

Jednací řízení s uveřejněním: 

Charakteristika řízení:  zadavatel vyzve dodavatele k podání 

ţádosti o účast v jednacím řízení 

Kdo smí toto řízení pouţít?:   veřejný a sektorový zadavatel 

Pro jaký druh veřejné zakázky je určeno?: podlimitní a nadlimitní veřejná zakázka 
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Min. počet zájemců/ zadavatelů?:  Sektorový zadavatel  min. 3 zájemci 

      Veřejný zadavatel  min. 3 zájemci 

Průběh:  podání ţádostí o účast a prokázání 

kvalifikace, zaslání předběţného výsledku 

vyhodnocených nabídek nevyloučeným 

dodavatelům, zadavatel nesmí sdělit 

v průběhu řízení výši ostatních nabídek 

 

Jednací řízení bez uveřejnění: 

Charakteristika řízení:  zadavatel písemnou formou vyzve 

dodavatele k účasti v jednacím řízení bez 

uveřejnění a po splnění kvalifikace k podání 

nabídky 

Kdo smí toto řízení pouţít?:   veřejný a sektorový zadavatel 

Pro jaký druh veřejné zakázky je určeno?: podlimitní a nadlimitní zakázka 

Min. počet zájemců/ zadavatelů?:  sektorový - není zákonem stanoven  

      Veřejný - není zákonem stanoven 

Průběh:  zadavatel nesmí sdělit údaje týkající se 

podmínek a návrhů uvedených jiným 

zájemcem bez jeho předchozího souhlasu 

  

Soutěţní dialog: 

Charakteristika řízení:  zadavatel vyzve dodavatele k podání 

ţádosti o účast v soutěţním dialogu i 

k podání nabídek 

Kdo smí toto řízení pouţít?:   veřejný zadavatel 

Pro jaký druh veřejné zakázky je určeno?: podlimitní a nadlimitní zakázka 

Min. počet zájemců/ zadavatelů?:  veřejný zadavatel  min. 3 zájemci 
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Zjednodušené podlimitní řízení: 

Charakteristika řízení:  zadavatel vyzve dodavatele k podání 

ţádostí a zároveň i prokázání kvalifikace 

Kdo smí toto řízení pouţít?:   veřejný zadavatel 

Pro jaký druh veřejné zakázky je určeno?: podlimitní veřejná zakázka na sluţby, 

dodávky a stavební práce do 30 mil. Kč 

Min. počet zájemců/ zadavatelů?:  veřejný zadavatel   min. 5 zájemců [5,8] 

 

U otvírání obálek s nabídkami je nutné zajistit tříčlennou hodnotící komisi, dodrţet 

lhůty a následně postupně otvírat obálky dle pořadových čísel nabídek. Je veden 

protokol o otvírání obálek a kaţdý dodavatel má moţnost účastnit se řízení.  

 

3.6 POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 

Komise přijaté nabídky vyhodnotí, ty které nesplňují podmínky, vyřadí, ale také můţe 

přizvat uchazeče k vysvětlení určitých nejasností na podané ţádosti. 

3.6.1 Mimořádně nízká nabídková cena 

 Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů, zda splňují poţadované 

podmínky a také výši nabídkové ceny. Nachází-li se mezi nimi 

mimořádně nízká nabídková cena, musí komise poţádat uchazeče o 

písemné odůvodnění. Uchazeč musí své zdůvodnění doručit do 3 

pracovních dnů od dne doručení ţádosti, pokud komise nestanoví jinak. 

 Zdůvodnění ceny, můţe být bráno v úvahu, je-li zdůvodněna 

objektivními příčinami např.:   

o Ekonomické aspekty konstrukční metody nebo technologie, 

výrobní proces a poskytování sluţeb 

o Nalezení nového technického řešení 

o Originalita stavebních prací, dodávek a sluţeb 

o Schopnost uchazeče získat veřejnou podporu 
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 Hodnotící komise můţe přizvat uchazeče na její jednání za účelem 

vysvětlení předloţeného odůvodnění. Pozvánku komise doručí 

minimálně 5 dní před samotným jednáním. 

 Při posuzování ceny je zohledněno písemné zdůvodnění i jeho následné 

vysvětlení. [5,10] 

 

Hodnotící kritéria 

 Základní hodnotící kritéria:       

o ekonomická výhodnost nabídky 

o nejniţší nabídková cena 

U soutěţního dialogu je kritérium pouze jedno a to ekonomická výhodnost nabídky. 

 

Dle sloţitosti a druhu veřejné zakázky volí zadavatel hodnotící kritérium, které uvede 

v oznámení nebo výzvě o zahájení zadávacího řízení. 

 

 Dílčí kritéria:   

o Nabídková cena 

o Kvalita 

o Technická úroveň 

o Estetické a funkční vlastnosti 

o Vliv na ţivotní prostředí 

o Provozní náklady 

o Návratnost nákladů 

o Záruční a pozáruční servis 

o Zabezpečení dodávek 

o Dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení 

Pokud zadavatel, zvolí jako základní kritérium ekonomickou výhodnost nabídky, musí 

vţdy stanovit dílčí hodnotící kritéria a stanovit jim také váhu vyjádřenou v procentech.  
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3.6.2 Hodnocení nabídek 

Je-li jako základní hodnotící kritérium zvolena ekonomická výhodnost, je komise 

povinna provádět posouzení nabídek a stanovit jejich pořadí na základě jednotlivých 

dílčích kritérií a jejich vah k nim přiřazených.  

 

Hodnocení nabídkové ceny vychází z její výše bez DPH, není-li zadavatelem stanoveno 

jinak. 

 

Pokud je jako základní kritérium zvolena nejniţší nabídková cena, komise seřadí tyto 

ceny podle jejich výše. 

 

Komise neprovádí hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit pouze jednoho 

uchazeče.[5,10] 

3.7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ 

PODMÍNKY 

V zadávacím řízení jsou nabídky podávány písemně a kaţdý můţe podat pouze jednu.  

Zadávací dokumentace na stavební práce musí obsahovat:   

 Obchodní podmínky ve formě smlouvy mezi objednatelem a 

zhotovitelem 

 Technické podmínky - z projektové dokumentace vyčteme typ 

konstrukce a jaké materiály jsou na danou zakázku pouţity 

 Projektovou dokumentaci – ta musí být přítomna při zpracování veřejné 

zakázky v podrobnostech, které vypovídají o předmětu zakázky, předmět 

musí být vymezen pomocí referenční klasifikace EU  

 Soupis stavebních prací dodávek a sluţeb s výkazem výměr – bývá také 

jinak označován jako slepý rozpočet a jsou v něm pouţity poloţky 

cenových soustav RTS nebo ÚRS. Tento soupis můţe být pořízen i 

v elektronické podobě [5,9] 
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3.8 SMLOUVA O DÍLO 

Tato smlouva je jedna z nejpouţívanějších spotřebitelských smluv. Není dáno zákonem, 

zda má být smlouva uzavřena písemně, můţe být sjednána pouze ústně, ale na 

dodatečné prokázání stanovených pravidel je vhodné přiklonit se k písemné variantě. Co 

je psáno to je dáno. 

 

Smlouva je upravena jak v občanském zákoníku, tak i v obchodním zákoníku. 

Podnikatelé zpravidla uzavírají smlouvu podle obchodního zákoníku, aby si mohli 

stavební práce zahrnout do svých výdajů. 

 

Tyto zákoníky se liší především v poskytované záruce. Občanský zákoník tuto dobu 

stanovuje při zhotovení stavby na nejméně tři roky a u běţných stavebních prací na 

nejméně 18 měsíců. Obchodní zákoník také pamatuje pouze na odpovědnost za vady, 

které vzniknou v okamţiku předání. Záruka, proto musí být sjednána jiţ předem a 

zaznamenána ve smlouvě, jinak zhotovitel nenese odpovědnost za vzniklé škody. 

 

Také odpovědnost za škody, které mohou, vzniknou, během prací se v obou zákonících 

liší. Kdy u občanského zákoníku tuto odpovědnost nese zhotovitel oproti obchodnímu 

zákoníku, kde tato odpovědnost leţí na objednateli.  

 

Náleţitosti smlouvy: 

 Smluvní strany 

 Předmět plnění 

 Čas plnění 

 Cena předmětu díla 

 Platební podmínky 

 Dokumentace 

 Staveniště 

 Další ujednání předání a převzetí díla 

 Záruka za kvalitu díla 

 Smluvní pokuty  
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 Závěrečná ustanovení 

 

Reklamovat nepovedené dílo samozřejmě můţeme, nejlépe zasláním doporučeného 

dopisu abychom měli doklad o reklamaci. Vzniklé vady zákon dělí na odstranitelné a 

neodstranitelné. Odstranitelnou vadu řemeslník opraví bezplatně a nejpozději do 30-ti 

dní od reklamace není-li stanoveno jinak. Pokud se tak nestane nebo se vada opakuje, 

máme nárok na zrušení smlouvy nebo na přiměřenou slevu. [11,5] 
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4 FINANČNÍ ZDROJE PRO VEŘEJNÉ 

INVESTOVÁNÍ 
 

 

 

 Předinvestiční fáze 

 

 

 

 

 

 

 

 Investiční fáze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

           

 

 

 

 
Obrázek 4—1 Fáze ţivotního cyklu projektu 

 

Investiční projekty lze klasifikovat dle více hledisek. Řadíme mezi mě například vztah 

k rozvoji podniku, věcnou náplň, míru závislosti, formu realizace, charakter peněţních 

toků a velikost projektů.  
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Ţivotní cyklus projektu lze rozdělit do čtyř fází, které tvoří fáze předinvestiční, fáze 

investiční, provozní, ukončení provozu a likvidace. 

V předinvestiční fázi nalezneme údaje potřebné pro předběţný výběr dodavatelů, 

hodnocení projektů a rozhodnutí o realizaci či zamítnutí projektů. Je zde také 

zpracována studie příleţitostí u větších projektů je to studie předběţně technicko – 

ekonomická, která nám přiblíţí podnikatelské příleţitosti a zda je projekt pro investora 

atraktivní či nikoliv. Jestliţe projekt vykazuje vysokou finanční náročnost a nízkou 

efektivitu, je zamítnut.  

Během investiční fáze probíhá výstavba projektu na základě podrobně zpracované 

úvodní a prováděcí projektové dokumentace. 

U provozní fáze se nezabýváme pouze běţným provozem, ale dbáme také na postupné 

zdokonalování a řádnou údrţbu. Na konci ţivotnosti projektu dochází k ukončení 

projektu a jeho likvidaci. [19] 

4.1 FINANČNÍ ZDROJE 

Podle teorie financování, platí pravidlo financovat dlouhodobé majetky dlouhodobými 

zdroji. Při financování krátkodobými zdroji si neseme riziko finanční tísně. [4] 

 

Zdroje financování lze rozčlenit na externí (cizí) a interní (vlastní). Externí zdroje jsou 

mnohem rozmanitější, je to dáno rozvojem a inovacemi na finančním trhu. 

 

Nabízené moţnosti financování z cizích zdrojů jsem čerpala z velkých českých bank 

jako je Komerční banka a Česká spořitelna. Bylo to i díky tomu, ţe tyto dvě banky 

nabízejí přehledné stránky a dobrou orientaci na nich. Přehled poskytovaných úvěrů 

kaţdé banky viz Tabulka č. 4-1 

 

Komerční banka Česká spořitelna 

Hypoteční úvěr Hypoteční úvěr 

Municipální úvěr Dodavatelský úvěr 

Syndikovaný úvěr Globální úvěr 

Tabulka č. 4-1 Přehled úvěrů u Komerční banky a České spořitelny 
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4.2 HYPOTEČNÍ ÚVĚR 

Je především určen krajům, městům, obcím a jimi zřízenými organizacemi. Tento úvěr 

je určen zejména na financování nemovitostí pro klienty komunální sféry se státním 

příspěvkem pro novou bytovou výstavbu a pro financování ostatních nemovitostí bez 

státního příspěvku. Jedná se o úvěr se splatností aţ 20 let.  

 

Maximální výše úvěru je omezena schopností ţadatele úvěr splácet a hodnotou 

zastavených nemovitostí. 

 

Výhodou tohoto úvěru je, ţe se dá rozloţit na delší časové období a je zde i moţnost 

vyuţití státních finančních podpor. 

 

Lze ho pouţít na koupi nemovitosti do vlastnictví, vypořádání spoluvlastnických a 

dědických nároků k nemovitosti, koupi spoluvlastnického podílu, výstavby nemovitosti, 

rekonstrukce nebo modernizace či oprava nemovitosti, zhodnocení pozemků, 

konsolidace poskytnutých úvěrů. [12] 

 

4.3 MUNICIPÁLNÍ ÚVĚR 

Tento úvěr si můţeme zajistit u Komerční banky. A je výhradně určen městům, obcím a 

krajům na území ČR dále také příspěvkovým organizacím nebo právnickým osobám. 

 

Charakteristikou tohoto úvěru je jeho splatnost můţe být krátkodobý, střednědobý ale i 

dlouhodobý s pevnou nebo pohyblivou úrokovou sazbou. Je poskytován v několika 

měnách, cizí měna je však určena především klientům, kteří jsou schopni zajistit 

opatření proti kurzovým rozdílům.  

 

Čerpání a splácení úvěru je jednorázově nebo postupně, to vše je dohodnuto ve 

smlouvě, případně i jiné termíny. 
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Velkou výhodou úvěru je realizace finančně náročné akce pro rozvoj města, kraje nebo 

obce. A získání úvěru ve více měnách v rámci jedné smlouvy. 

 

Municipální úvěr umoţňuje financovat pořízení hmotného a nehmotného investičního 

majetku, obnovu stávajícího majetku a překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a 

výdaji v rozpočtu.[15] 

4.4 SYNDIKOVANÝ ÚVĚR 

Další moţností u Komerční banka investování pro města, obce, finanční instituce, kraje 

a příspěvkové organizace jak financovat své akce pro rozvoj dané lokality je 

syndikovaný úvěr.  

Je to speciální kategorie úvěrů, kde aranţér nebo skupina aranţérů vytvoří skupinu 

věřitelů na základě mandátu k financování dluţníka.  Dluţník s věřiteli uzavře jednu 

smlouvu o úvěru. Dále povinnosti a práva věřitelů jsou od sebe odděleny a jsou na sobě 

nezávislé. Kdyţ je syndikát jiţ hotov a zformulován je skupinou aranţérů vybrána jedna 

banka, která se bude starat a působit jako administrátor tohoto úvěru.  

 

Kaţdý dluţník si nechá vypracovat nabídku na úvěr a před samotným uzavřením 

mandátní smlouvy mohou nastat ještě velké změny, proto prakticky neexistují dvě 

totoţné smlouvy o syndikovaném úvěru. 

 

Komerční banka zajistí různé typy syndikovaných úvěrů v objemu od 500 milionů aţ 10 

miliard Kč.  

 

Výhodou úvěru je optimalizace pasiv pro klienta, výrazné sníţení rizika pro investora, 

získání optimální trţní ceny při nejniţším riziku. 

 

Umoţňuje financovat fúze a akvizice, realizovat projektové financování, refinancovat 

stávající zakázky a získat alternativní zdroj financování. [13] 
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4.5 DODAVATELSKÝ ÚVĚR 

I tento úvěr je určen především pro veřejný sektor, zejména obce, města a kraje. Tento 

úvěr nabízí Česká spořitelna s moţností financování investičních projektů formou 

realizace komplexní dodávky stavby a jejím financováním s moţností pozdějšího 

odkupu pohledávek. 

 

Prvním ze dvou způsobů financování je, ţe po celou dobu realizace stavby nebo 

dodávky technologie zajišťuje samotné financování dodavatel. Druhá varianta spočívá 

v odloţení uhrazení ceny aţ na dobu dokončení realizace nebo převzetí technologie. 

 

Výhodou pro investora je, ţe výběrové řízení na dodavatele je rychlejší, neboť 

dodavatel, který zajišťuje realizaci, zajistí i financování projektu. Částku je moţné 

uhradit aţ po dokončení stavby nebo technologie. Úvěr nabízí i postupné splácení 

nepravidelných částek a doba splatnosti je aţ na 15 let, jistotou je také pevná úroková 

sazba po celou dobu splatnosti. [14] 

 

4.6 GLOBÁLNÍ ÚVĚR PRO VEŘEJNÝ SEKTOR 

Globální úvěr je jedním z nástrojů podpory rozvoje místní infrastruktury a malých a 

středních měst a obcí pomocí úrokového zvýhodnění. Je také moţné pořádat o přímou 

investiční podporu. Pokud projekty splňují podmínky Evropské investiční banky a jsou 

financovány Českou spořitelnou mohou vyuţívat zdrojů této Evropské investiční banky. 

 

Poţadavky na projekt jsou: Náklady na projekt se pohybují v rozmezí od 40 tisíc do 

25 milionů EUR 

    Délka financování je min. 4 roky 

    Projekt je dokončen před méně jak 6-ti měsíci 

    Realizace musí být provedena do 3 let 
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Projekty jsou realizovány v oblasti ochrany a revitalizace ţivotního prostředí, dopravy a 

komunikace, sport a kultura, vývoj a výzkum, obnova městských budov a investice do 

vzdělání. [14] 

4.7 NESTANDARTNÍ FORMY FINANCOVÁNÍ 

4.7.1 BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) 

Tato metoda financování umoţňuje sdílet rizika, kdy investor získá podporu na 

financování, projektování, realizaci výstavby a provozování realizovaného projektu pro 

veřejný sektor. Nebo jiný subjekt, který nemá zkušenosti s provozováním nového 

projektu. Tento krok je prováděn za účelem převedení projektu na poskytovatele 

podpory. Při realizaci této metody je třeba mít na paměti tyto hlediska: 

 náklady projektu a jeho financování 

 předpokládaný podíl vstupujícího investora 

 stabilitu poskytovatele podpory  

 schopnosti, kompetence investora pro úspěšné zajištění projektu. [19] 

4.7.2 PPP (Public Private Partnership) 

Tato forma financování představuje partnerství veřejného a soukromého sektoru za 

účelem financování, výstavby, obnovení veřejné infrastruktury nebo poskytování 

veřejné sluţby. Při financování touto metodou je třeba zváţit následující aspekty: 

 náklady projektu a jeho financování 

 rozpočtové moţnosti zadavatele 

 poţadavky a podmínky věřitelů 

 doba splácení 

PPP forma financování je zdánlivě výhodná při financování veřejných statků. Vláda 

v případě nedostatku financí zpracuje pomocí soukromého sektoru projekty, které 

soukromé subjekty následně financují. Pro veřejný sektor, má smyl projekt realizovat 

PPP metodou, v případě ţe náklady budou po celou dobu ţivota projektu niţší neţ při 

tradičních metodách a také bude-li dosaţena vyšší kvalita a efektivita veřejné sluţby. 

[19] 
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5 FONDY EVROPSKÉ UNIE 
 

Tyto fondy zahrnují velké mnoţství nástrojů finanční a technické pomoci, díky jimţ se 

členským státům daří podporovat vzdělanost obyvatel a sniţovat sociální nerovnosti. 

Pro lepší přehled jsou jednotlivé nástroje a nejvýznamnější fondy EU uvedeny v 

následující tabulce Tabulka č. 5-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabulka č. 5-1 Přehled fondů EU pro období 2004-2006 a 2007-2013 

 

V přehledu nalezneme informace o zkráceném programovacím období 2004 – 2006 a 

současném období 2007 – 2013, změny, které se objevují v moţnostech vyuţívání 

fondů, případné sloučení nebo přeměnu v rámci finančních nástrojů. [16,17] 

 

FONDY EU 

Rodina fondů Programovací 

období 2004 - 2006 

Programovací 

období 2007 – 2013 

 

 

 

 

Strukturální fondy  

Evropský fond 

regionálního rozvoje 

(ERDF) 

Evropský fond 

regionálního rozvoje 

(ERDF) 

Evropský sociální fond 

(ESF) 

Evropský sociální fond 

(ESF) 

Evropský zemědělský 

podpůrný a záruční 

fond (EAGGF) 

 

Finanční nástroj pro 

řízení rybolovu (FIFG) 

 

Fond soudrţnosti (CF)   

Evropský zemědělský 

fond pro rozvoj 

venkova (EAFRD) 

  

Evropský rybářský 

fond (EFF) 

  

Komunitární programy   

Fondy předvstupní 

pomoci 

PHARE  

IPA SAPARD 

ISPA 

Fond solidarity 

(EUSF) 

  

 

Finanční nástroje 

regionální politiky 

 

 

JASPER 

JEREMIE 

JESSICA 
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Česká republika by se chtěla více vyuţívat revolvingové nástroje (např. půjčky, záruky) 

v oblasti strukturálních fondů. V období 2007-2013 se tyto nástroje podíle na míře 

podpory pouze přibliţně třemi procenty, po roce 2014 by měl tento vliv stoupnout 

zhruba na 10%.  

 

Revolvingové nástroje pomáhají zabránit plýtvání peněz z evropských fondů na 

neudrţitelné a neefektivní projekty. Pro Českou republiku z toho plyne výhoda taková, 

ţe bude mít dostatek prostředků i v případě, ţe se hospodářská úroveň zvýší natolik, ţe 

by jiţ neměla nárok na čerpání peněz z kohezní politiky. V budoucnu by mohly být 

z těchto nástrojů financovány podnikatelské projekty, projekty z regionálního rozvoje. 

Jediný OP, který vyuţívá formu návratné podpory, je ROP Moravskoslezsko, jenţ za 

podpory Investiční banky vytvořil holdingový fond Jessica. Podporované oblasti tohoto 

fondu jsou například zvýhodněné úvěry na investice do cestovního ruchu. [18] 

 

5.1 ŘÍZENÍ FONDŮ EU 

V Evropské unii existují dva speciální orgány, které mají za úkol pomáhat a konzultovat 

různé otázky týkající se regionální politiky.  

 

Prvním orgánem je Evropský hospodářský a sociální výbor, který je sloţen z členů 

občanské i hospodářské sféry. Jejich úkolem je ukázat odborné znalosti při přijímání 

nových právních norem a hledání nejlepší moţné varianty mezi zájmy hospodářských a 

sociálních skupin.  

 

Druhý orgán je Výbor regionů, jeho nevýhodou je, ţe nemůţe sám rozhodovat. 

Zaměřuje se především na poradní činnost pro ostatní řídící orgány. 

 

Schvalování evropského rozpočtu, probíhá na vrcholné úrovni v Evropské radě, kterou 

tvoří nejvyšší představitelé členských států. Po schválení je na řadě návrh evropské 

legislativy, který vytvoří Evropská komise a jedná se o přidělení a následné vyuţití 

rozpočtu pomocí jednotlivých fondů. 
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Rada EU schválí Strategické obecné zásady Společenství, jejichţ úkolem je stanovit 

rámec rozvoje EU. 

 

Kaţdý členský stát musí pro schválení předloţit Národní strategické referenční rámce (k 

jakému účelu ţádají o pomoc z fondů EU a jak ho chtějí dosáhnout) a celkovou 

soustavu Operačních programů. Po úspěšném schválení můţe být jiţ čerpáno z fondů 

EU, o které si členské státy rozhodují samy.  

 

V kaţdém státě se však při řízení operačních programů a následné realizaci projektů 

dodrţuje pět základních principů politiky HSS, princip programování, partnerství,   

koncentrace, doplňkovosti, monitorování a vyhodnocování . 

 

Ze schválených operačních programů mohou členské státy jiţ vyuţívat zdroje podpory 

od EU. Veškerá odpovědnost nyní leţí na samotných státech a ty si dále provádějí další 

kontroly, proto zřizují potřebné instituce, zabývající se tím aby se peněţní prostředky 

dostaly k samotným realizátorům projektů. [16,17] 

 

Následující schéma znázorňuje řízení operačních programů v tomto případě OP 

Podnikání a inovace. 
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Obrázek 5—1 Schéma řízení OP Podnikání a inovace 

5.2 STRUKTURÁLNÍ FONDY 

Strukturální fondy jsou nástrojem regionální politiky, jejich cílem a úkolem je sníţení 

rozdílů mezi regiony jednotlivých členských států. Tyto fondy jsou sloţeny ze dvou 

dalších fondů a to Evropského fondu pro regionální rozvoj, který je zaměřen na 

modernizaci hospodářství a Evropského sociálního fondu, který napomáhá v oblasti 

zaměstnanosti občanů. 

 

Regionální politika prodělala řadu změn, ale vţdy se snaţí o to samé a tím je pomoc 

regionům, které hospodářsky zaostávají nebo mají sociální problémy. V období 2007 – 

2013 je hlavní zájem pro všechny regiony v EU vytvořit více pracovních míst a zvýšit 

Auditní orgán 
 

Jeho úkolem je 

kontrola Řídícího a 

Platebního orgánu. 

V ČR je tímto 

pověřeno Ministerstvo 

financí ČR 

OP PODNIKÁNÍ 

A INOVACE 

Monitorovací 

výbor 

 
Schvaluje změny OP, 

kritéria na vybrání 

vhodných projektů. 

Kaţdý OP má zpravidla 

vlastní monitorovací 

výbor. 

Zprostředkující 

subjekty 

 
Řídící orgán jim 

přenechá některé 

činnosti. Kontrolují 

výběr projektů, 

realizaci a 

vyhodnocení.  

Řídící orgán 

 
Pro kaţdý OP je určen 

jeden řídící orgán, který 

zodpovídá za správné 

nakládání prostředků 

z fondů EU. 

Příjemci  

 
Odpovídají za realizace projektu, předloţení návrhu řídícímu nebo 

zprostředkujícímu orgánu s nímţ následně uzavřou smlouvu o 

poskytnuti pomoci. 

Platební a 

certifikační orgán 

 
Jeho úkolem je příjímání 

plateb z EU a následné 

proplacení projektů. 

Vykonává ho Ministerstvo 

financí pro všechny OP. 
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ekonomický růst. Rozvoj regionu je v dnešní době postaven na třech cílech – 

konvergence, regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a posledním je evropská 

územní spolupráce. 

 

Cíl Konvergence – tento cíl klade důraz na podporu a ekonomické sblíţení méně 

rozvinutých členských států a regionů EU, týká se to oblastí jejichţ HDP je menší neţ 

75% průměru EU ( spadá sem celá ČR vyjma hl.m. Prahy) 

 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – smyslem tohoto cíle je zlepšovat 

a zvyšovat atraktivnost regionů pomocí inovačních projektů, vylepšování ţivotního 

prostředí a zaměstnanosti. Řadí se sem regiony, jejichţ HDP přesáhne 75% průměru EU 

(v ČR sem spadá pouze hl.m. Praha) 

 

Cíl Evropská územní spolupráce – smyslem je posílit spolupráci meziregionální a 

nadnárodní. (spadá sem celá ČR, včetně Prahy) [16,17,18]  

 

 

 

 

ROZDĚLENÍ CÍLŮ 

 

 

 
Obrázek 5—2 Rozdělení finančních prostředků dle jednotlivých cílů v % 
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5.3 OPERAČNÍ PROGRAMY 

Operační program je základní dokument pro finanční a technickou podporu, kde jsou 

zpracovány základní cíle a priority kterých chce členská země dosáhnout. 

 

Pro vyuţití fondů v období 2007 – 2013 bylo v ČR určeno celkem 24 operačních 

programů, které jsou dále děleny na tématické a regionální (Cíl Konvergence), 

programy pro Prahu (Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) a Cíl 

Evropská územní spolupráce. Rozdělení a přiřazení jednotlivých částek popisuje 

tabulka. 

 

 

OPERAČNÍ PROGRAMY NA OBDOBÍ 2007 - 2013 PŘIDĚLENÁ 

FINANČNÍ ČÁSTKA 

Tématické OP 

OP Podnikání a inovace 

21 271,1 mil. EUR 

(79,5%) 

OP Doprava 

OP Ţivotní prostředí 

OP Lidské zdroje a 

zaměstnanost 

OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

OP Výzkum a vývoj pro inovace 

Integrovaný operační program 

OP Technická pomoc* 

Regionální OP (ROP) 

ROP NUTS II Jihovýchod 

4 659 mil. EUR (17,6%) 

ROP NUTS II Jihozápad 

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

ROP NUTS II Severovýchod 

ROP NUTS II Severozápad 

ROP NUTS II Střední Čechy 
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ROP NUTS II Střední Morava 

OP - Praha 

OP Praha Konkurenceschopnost 

372,4 mil. EUR (1,4%) 

OP Praha Adaptabilita 

Evropská územní 

spolupráce 

OP Meziregionální spolupráce 

389 mil. EUR (1,5%) 

OP Nadnárodní spolupráce 

OP Přeshraniční spolupráce ČR 

– Bavorsko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR 

– Polsko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR 

– Rakousko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR 

– Sasko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR 

– Slovensko 

INTERACT II** 

ESPON 2013*** 

Tabulka č. 5-2 Rozdělení Operačních programů  

 

Z předešlé tabulky jasně vyplývá, ţe nejvíce dotovaným operačním programem, je 

program tematický. Na jeho podporu v období 2007-2013 bylo přiděleno 79,5% 

z celkových zdrojů.  

 

V minulém roce, vláda odsouhlasila, sníţení celkového počtu OP pro období 2014-2020 

na 8 z původních 24. Velká četnost OP v minulém dotačním období byla nepřehledná 

pro potenciální ţadatele. Plánovaná změna by měla vést především k efektivnějšímu 

vyuţití dotací v dalších letech. Vládou odsouhlasené OP ukazuje Tabulka č. 5-3. 

 

Operační programy na období 2014 – 

2020 

Podnikání a inovace 

Výzkum, vývoj a vzdělání 

Doprava  

Ţivotní prostředí 
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Praha – pól růstu ČR 

Integrovaný regionální operační program 

Technická pomoc 

Tabulka č. 5-3 Seznam OP na období 2014-2020 

 

5.4 REGIONY SOUDRŢNOSTI 

 
 

 
Obrázek 5—3 Rozdělení České republiky na regiony soudrţnosti 

 

Regiony soudrţnosti jsou základní jednotky slouţící pro výpočet ukazatele 

HDP/obyvatele, dle kterého je přidělena podpora z Fondu soudrţnosti. [16] 
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5.5 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ 

Na počátku jakéhokoliv přidělení dotace je vţdy vyhlášení výzvy např.: ministerstvem, 

obcí nebo výzvu můţou vyhlásit i jiné zprostředkující subjekty. Výzva je vţdy 

vyhlášena na určité období, k tomu se váţe i doba pro podávání registračních ţádostí.  

 

Podporované projekty jsou zveřejněny vţdy společně s výzvou. V mé praktické části 

budou řešeny rekonstrukce objektů, které spadají do výzvy v rámci OPPI Nemovitosti, 

spolu s dalšími podporovanými projekty.  

 

Příjemcem podpory v rámci této výzvy můţe být podnikatel, obec nebo kraj, který splní 

i další kritéria vyhlášené zprostředkujícím orgánem. 

 

Po splnění stanovených podmínek a následném schválení projektu je příjemci vyplacena 

podpora ve formě dotace. Výše dotace je poskytnuta dle typu projektu a typu příjemce 

podpory. Přehled těchto moţností popisuje Tabulka č. 5-4. 

 

 
Maximální výše podpory podle příjemce Omezení/limity 

 

MP SP VP ÚSC 
Velikost 

plochy 

Maximální 

výše dotace na 

jednotku 

Příprava 

zóny 
60% ZV

3
 50% ZV

3
 40% ZV

3
 - - 300,- Kč/m2 

Výstavba 

nájemního 

objektu 

- - - 
NM (max 

40% ZV) Min 500m2 

podlah. 

plochy 

1500,- Kč/m3 – 

pokud je průměrná 

SV nad 6m, jinak 

3000,- Kč/m3 Rekonstrukce 

objektu 
60% ZV

3 
50% ZV

3
 40% ZV

3
 

NM (max 

40%) 

Projektová 

dokumentace 
60% ZV

3
 50% ZV

3
 40% ZV

3
 40% ZV - - 

Tabulka č. 5-4 Přehled rozdělení dotace dle typu projektu a typu příjemce 

 

Výše dotace je také stanovena na základě Regionální mapy intenzity podpory pro ČR. 

Pro období 2007-2013 tuto výši uvádí Tabulka č. 5-5. 

 

                                                 
3
 U projektů realizovaných v regionu NUTS II JZ je max výše podpory od 1. 1. 2007-31.12. 2010 niţší o 

4% a od 1.1. 2011 do 31.12. 2013 niţší o 10% oproti údaji v tabulce 
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REGION  

NUTS II 
Malý podnik 

Střední 

podnik 
Velký podnik 

Územně 

samosprávní 

celek 

Střední Morava, 

SZ, Střední 

Čechy, 

Moravskoslezsko, 

Severovýchod , 

JV 

60% 50% 40% 40% 

JZ 1.1 2007-

31.12.2010 
56% 46% 36% 36% 

JZ 1.1. 2011-

31.12. 2013 
50% 40% 30% 30% 

Tabulka č. 5-5 Míra podpory v období 2007-2013 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST 
 

Získání finančních prostředků z fondů EU je časově i administrativně velmi náročný 

proces. Dobrým projektem rozumíme takový projekt, který dokáţe být realizován a 

udrţen i bez poţadované dotace. Ne všichni zájemci o dotaci jsou předem obeznámeni 

s podmínkami proplácení dotací. U většiny tuzemských operačních programů jsou 

vypláceny zpětně, po skončení celé realizace projektu nebo jeho dílčích etap. Je nutné si 

proto zajistit vlastní předfinancování projektu.  

 

Důleţitou roli hraje také správný postup při podávání ţádosti o dotaci a její následné 

udrţení, s čímţ souvisí velké mnoţství podmínek, nařízení a předpisů stanovené 

Evropskou unií. Je nutné dodrţet zvláštní poţadavky při výběrovém řízení na 

dodavatele, také dodrţení specifických poţadavků při evidenci účetnictví a archivaci 

dokumentů.  

 

Udrţitelnost projektu je doba, po kterou se příjemce zavazuje ve smlouvě o financování 

projektu, ţe udrţí výstupy projektu. Toto období, po které je ţadatel vázán 

odevzdáváním monitorovacích zpráv a případnými kontrolami poskytovatele dotace, 

trvá v rozmezí 3-5 let. Jakákoliv změna v projektu musí být sloţitě projednána a 

schválena donátorem. Vytvořená pracovní místa musí být po tuto dobu zachována a 

vybavení musí slouţit svému účelu. Měnit se nesmí ani subjekt, který dotaci získal.  

 

Při sebemenším nedodrţení povinností spojených s udrţitelností projektu, můţe být 

ţadatel v neposlední řadě poţádán o navrácení dotace nebo její poměrné části. [20,21] 

 

Modelace vlastního financování a dotací je znázorněno na dvou projektech od ţadatele 

„A― a ţadatele „B―, kaţdý z jiného regionu. 
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6.1 ŢADATEL „A― 

6.1.1 Základní informace o projektu 

Objekty pro rekonstrukci se nachází v jihozápadním kraji. Tyto objekty, které jsou 

předmětem projektu „Stavební úpravy výrobních hal v areálu firmy A― nejsou 

v současnosti dostatečně efektivně vyuţívány, jsou zanedbané a pro činnost ţadatele je 

lze vyuţít pouze za podmínky realizace předkládaného projektu. Projekt řeší 

rekonstrukci stávajících objektů, které jsou nevyhovujícím stavebním a pro účely 

výroby špatném a havarijním stavu. Z těchto důvodů jsou objekty vyuţívány 

v posledních letech pouze jako skladové. Cílem projektu je změnit pouţívání objektů ze 

skladovacích prostorů na výrobní a umoţnit komunikační přístup k těmto objektům 

včetně propojení inţenýrských sítí. Jedná se zejména o vylepšení technického a 

stavebního stavu hal, úsporu energií na vytápění, zlepšení pracovního prostředí, 

zjednodušení provozu, expedice hotových výrobků a zvýšení bezpečnosti práce.  

 

Jedná se o ocelové nezateplené haly s částečnými dozdívkami štítových zdí. Objekty, 

které budou zrekonstruovány, jsou o výměrách 82m2 a 540m2. Realizací projektu, 

rekonstrukcí hal, dojde k celkovému navýšení jejich podlahové plochy a ke změně 

celkové obestavěné kubatury.  

 

Způsobilé výdaje projektu, rekonstrukce objektu včetně komunikací a stavební dozor 

jsou uvedeny pod jednou rozpočtovou poloţkou – rekonstrukce objektu.  

 

Financování projektu proběhne z vlastních zdrojů ţadatele, současných finančních 

prostředků a v budoucnu vygenerovaných zisků – viz. čestné prohlášení. Jako jistina 

financování projektu je rovněţ přiloţen úvěrový příslib KB 

6.1.2 Využití objektu 

Současné vyuţití nemovitostí je omezeno jejich technickým stavem, mohou slouţit 

pouze jako sklady a to jen v omezené míře, vzhledem k logistickým nedostatkům a 

rizikovým faktorům zejména na úseku bezpečnosti práce. Největší závady byly 

zaznamenány společným posouzením ţadatele, projektanta, statika a revizního technika-
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elektro. Jedná se o následující závady: vlivem větru a manipulací materiálu jsou 

poškozené plechové stěny, poškozená střešní krytina z vlnitého plechu a vlnitých 

osinkocementových desek. Dřevěné paţdíky stěn jsou vlivem zatékání na několika 

místech degradovány hnilobou a u několika sloupů chybí kotevní šrouby. Venkovní 

řady sloupů jsou v patní části zkorodované, střešní dřevěné vaznice jsou vlivem 

zatékání poškozené hnilobou a některé ocelové střešní vazníky mají manipulací 

s výrobky deformované pruty. Elektrická instalace, osvětlení a ústřední teplovodní 

vytápění musí projít rekonstrukcí. Plánovaným vyuţitím nemovitostí je rozšíření výroby 

v rámci podnikatelských aktivit ţadatele. V halách se budou vyrábět a kompletovat 

dřevěné a překliţkové obaly, bedny, přepravní podlahy, palety a speciální obaly dle 

přání zákazníků. 

6.1.3 Technický popis 

Technické údaje o stavbě jsou přehledně zobrazeny v tabulce č. 6-1 

Podlahová plocha 

objektu před 

realizací (m2) 

2 234 

Podlahová plocha 

objektu po realizaci 

(m2) 

2 318 

Obestavěný prostor 

objektu před 

realizaci (m3) 

13 732 

Obestavěný prostor 

objektu po realizaci 

(m3) 

11 590 

Max. podporovaná 

podlahová plocha 

po realizaci (m2) 

4 468 

Max. podporovaný 

obestavěný prostor 

po realizaci (m3) 

27 464 

 

Tabulka č. 6-1 Technické údaje o objektu 

 

Opláštění hal a střešního pláště bude demontováno.  Budou nahrazeny zateplenými 

panely. Bude provedena výměna staticky narušených ocelových vazníků a sloupů 

včetně nových základových patek a prahů. Zeď vestavěné kotelny a nová štítová zeď v 

hale 815 budou vyzděny z cihel nebo keramických tvárnic POROTHERM a omítnuty 

štukovou omítkou. Poškozené podlahy v objektech budou vybourány včetně 

podkladních vrstev. Na vrstvě ze štěrku budou provedeny nové betonové mazaniny s 

protiskluzovou úpravou. Osvětlení bude zajištěno plastovými okny ve stěnách a 

obloukovými světlíky ve střešních pláštích. Umělé osvětlení bude zrekonstruováno, 
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budou pouţita jednotná zářivková svítidla. Větrání bude přirozené větracími křídly v 

oknech a pomocí ventilátorů. Stávající teplovodní rozvody z hladkých trubek budou 

demontovány a nahrazeny novými.  Podzemní teplovod do haly č. 816 bude 

demontován a v hale bude vestavěna kotelna na štěpky s kotlem do 40 kW. Kotel na 

štěpky včetně technologie z objektu kotelny na parcele č.815 bude nahrazen 

výkonnějším. Stávající nadzemní teplovodní rozvody budou nahrazeny novými tepelně 

izolovanými s uloţením do země.  Nosnou konstrukcí nové kotelny budou ocelové 

sloupy a vazníky. Opláštění a střešní plášť bude ze stejných panelů jako stavebně 

upravované haly. Ve stěnách hal a kotelně budou osazena nová plastová sekční vrata, 

dveře a okna s ventilačními křídly. Součástí stavebních úprav bude ubourání části 

ţelezobetonové konstrukce jeřábové dráhy a demontáţ panelové a betonové zpevněné 

plochy z důvodu propojení obsluţných komunikací zlepšení přístupu k objektům. V 

nové komunikaci bude uloţen přípoj poţárního vodovodu, kanalizačního řadu a 

přeloţka kabelu NN a VO. Nová propojovací komunikace bude asfaltobetonová na 

štěrkovém podloţí do betonových obrub. Stejný povrch bude mít i komunikace kolem 

haly č. 816, po výměně obvodové drenáţe a vnitřních dešťových svodů pod halou. 

Povrchové vody ze střech a ploch budou svedeny do stávající dešťové kanalizace v 

areálu firmy. 

6.1.4 Hlavní přínosy 

Realizací projektu dojde k nárůstu zaměstnanosti a rozšíření výrobních kapacit 

společnosti ţadatele. Dojde k zefektivnění výrobního procesu a toku materiálu, 

polotovarů a hotových výrobků. Ekonomické přínosy do hospodaření společnosti 

ţadatele se projeví zejména sníţením spotřeby energií, sníţením logistických a 

materiálových nákladů. Rozšířením výrobních kapacit dojde rovněţ ke zvýšení výnosů 

ţadatele a ke zvýšení jeho podílu na trhu. V rámci projektu budou vytvořena minimálně 

2 nová pracovní místa. Díky dotaci bude moci být projekt realizován v plném 

plánovaném rozsahu a to jak z pohledu plánovaných stavebních prací, tak i celkové 

investiční náročnosti. S vyuţitím dotace tak dojde k rozšíření výrobní kapacity mnohem 

dříve, neţ by tomu bylo bez dotace. Zlepší se podmínky pro další rozvoj společnosti, 

zvýší se její konkurenceschopnost na trhu a udrţitelnost současných pracovních míst. 
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6.1.5 Popis předmětu řešení projektu 

Výroba dřevěných obalů. Firma A vyvíjí a vyrábí obalové systémy. Disponuje vlastním 

vývojovým a designérským oddělením, výrobní základnou a vozovým parkem. Tím je 

zajištěná absolutní flexibilita a spolehlivost dodávek, optimální kvalita produktů s 

důrazem na maximálně nízké ceny. Firma permanentně rozvíjí technologii výroby, 

pouţívá nejmodernější technologické vybavení a garantuje svým partnerům 

spolehlivost, flexibilitu a kvalitu dodávek. Výroba obalů probíhá ve vlastním areálu, 

pracovní postupy zahrnují veškeré činnosti od pořezu kulatiny, sušení, výroby 

přepravních obalů, truhlářských výrobků aţ po kompletní dodávky technického balicího 

servisu zákazníkům. Široká nabídka sluţeb a výrobků vytváří předpoklady stabilního 

postavení společnosti na trhu a zabezpečuje její dynamický rozvoj. 

 

Tabulka č. 6-2 nám zpřehlední harmonogram jednotlivých etap zadaného projektu. 

 

Číslo 

etapy 

Název etapy Datum 

zahájení 

Datum 

ukončení 

Výdaje 

(v tis. 

Kč) 

Dotace (v 

tis. Kč) 

1 
Rekonstrukce 

objektu 
17. 02. 2010 31. 12. 2010 2 600 1 040 

2 
Rekonstrukce 

2.část 
01. 01. 2011 31. 12. 2011 11 333 4 533 

3 Rekonstrukce 3 01. 01. 2012 31. 12. 2012 10 800 4 320 

4 Rekonstrukce 4 01. 01. 2013 31. 12. 2013 6 815 2 726 

 

Tabulka č. 6-2 Harmonogram etap 

 

Z Tabulka č. 6-2 můţeme zjistit, ţe nejnákladnější rekonstrukce se konala v roce 2011. 

Dotace jsou ţadateli vypláceny zpětně, vţdy po skončení dané etapy rekonstrukce, 

kterou si nejprve sám zafinancuje a následně doloţí všechny doklady a faktury, od 

materiálů a prací, které se podílely na dané fázi projektu. 
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Graf 6-1 Přehled výdajů a dotací u ţadatele „A― 

 

Zdroje 

V následující Tabulka č. 6-3 můţeme vidět celkovou cenu potřebnou pro realizaci 

projektu. Je zde také spočítáno, v jaké výši bude přidělena dotace ţadateli, a jakou výši 

si musí sám zafinancovat.  

 

 

Suma zdrojů 31 548 000 Kč 

Míra podpory v %         40 

Dotace OPPI 12 619 000 Kč 

Soukromé spolufinancování 18 929 000 Kč 

Tabulka č. 6-3 Zdroje financování 

 

Míra podpory v tomto projektu je stanovena na 40%, coţ vychází z Regionální mapy 

intenzity podpory. Přehledněji toto dělení můţeme vidět v Tabulka č. 5-5, kde střední 

podnik, který realizuje tento projekt je zároveň v JZ kraji, má podporu jiţ zmiňovaných 

40%.   
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6.1.6 Úvěr 

U ţadatele „A― je jako zdroj soukromého financování vyuţit bankovní úvěr. Pro 

potřeby modelace v této práci, budeme předpokládat výši úvěru celou část 

spolufinancování, coţ činí 18 929 000 Kč. Následně je vytvořen splátkový kalendář a 

určena výše úroků z úvěru a také samotné splátky úvěru. Výše úroků se pohybuje 

v rozmezí 4-8% u Komerční banky. Ţádost, o bankovní úvěr na stejný projekt se od 

sebe liší ţadatel od ţadatele. Banka posuzuje základní faktory, mezi které patří:  

 profesní historie investora, reference, výše obratu 

 kvalita podnikatelského záměru, rizikovost a ekonomická 

efektivnost 

 způsob financování projektu, výše poţadovaného bankovního 

úvěru, doba a způsob splácení, úrokové sazby [19] 

 

Podnikatelský úvěr je vyřešen dvěma způsoby, které nám zobrazují Tabulka č. 6-4 a 

Tabulka č. 6-5, a to s konstantním úmorem a konstantní anuitou.  

 

Úvěr    18 929 000 Kč 

Splatnost  4 roky 

Úroková sazba 6,3% 

Reţim splácení roční s konstantním úmorem 

 

Výpočet splátky úvěru při rovnoměrném splácení lze zapsat následujícím vztahem: 

 

U = D/n   D……dluh v Kč 

[Vzorec 6-1]   U……splátka (úmor) v Kč 

    n…….počet období splácení úvěru 

 

Výpočet úroků z úvěru při ročním rovnoměrném splácení popisuje [Vzorec 6-2. 

 

u = Dn * r   u……úrok v Kč 

[Vzorec 6-2]   Dn…..velikost dluhu v příslušném roce v Kč 

    r……roční úroková sazba v %/100 
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Výpočet: 

U = 18 929 000 / 4  

U =   4 732 250 Kč 

 

u = 18 929 000 * 0,063 

u =   1 192 527 Kč 

 

rok stav dluhu úmor (splátka) úroky celkem 

1 18 929 000 4 732 250 1 192 527 5 924 777 

2 14 196 750 4 732 250 894 395 5 626 645 

3 9 464 500 4 732 250 596 264 5 328 514 

4 4 732 250 4 732 250 298 132 5 030 382 

celkem  18 929 000 2 981 318 21 910 318 

Tabulka č. 6-4 Výpočet úvěru s konstantním úmorem 

 

 

Graf 6-2 Průběh dluhu, úmoru a úroků 

 

Úvěr    18 929 000 Kč 

Splatnost  4 roky 

Úroková sazba 6,3% 

Reţim splácení roční splátky s konstantní anuitou 

 

Anuita představuje součet splátky úvěru a úroku. Výpočet pro konstantní anuitu 

popisuje [Vzorec 6-3. 
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A=(1+r)
n
 * r   * D  A…..roční anuita v Kč/rok 

     (1+r)
n
 – 1   D….Velikost dluhu v Kč  

[Vzorec 6-3]   n…..doba splatnosti v letech 

    r…..roční úroková sazba 

 

Výpočet: 

     

A = (1+0,063)
4
 * 0,063   * 18 929 000  

        (1+0,063)
4
 - 1 

       

A = 5 500 323 Kč/rok 

 

rok stav dluhu úmor úroky  anuita 

1 18 929 000 4 307 796 1 192 527 5 500 323 

2 14 621 204 4 579 187 921 136 5 500 323 

3 10 042 016 4 867 676 632 647 5 500 323 

4 5 174 340 5 174 340 325 983 5 500 323 

celkem  18 929 000 3 072 293 22 001 292 

Tabulka č. 6-5 Výpočet úvěru s konstantní anuitou 

 

 

 Splácení s konstantní anuitou Rovnoměrné splácení 

rok úmor úroky  celkem úmor  úroky celkem 

1 4 307 796 1 192 527 5 500 323 4 732 250 1 192 527 5 924 777 

2 4 579 187 921 136 5 500 323 4 732 250 894 395 5 626 645 

3 4 867 676 632 647 5 500 323 4 732 250 596 264 5 328 514 

4 5 174 340 325 983 5 500 323 4 732 250 298 132 5 030 382 

celkem 18 929 000 3 072 293 22 001 292 18 929 000 2 981 318 21 910 318 

Tabulka č. 6-6 Srovnání anuitního a rovnoměrného splácení 

 

Srovnání anuitního a rovnoměrného splácení můţeme vidět v Tabulka č. 6-6, u obou 

případů předpokládáme splácení vţdy začátkem roku. Z této tabulky vyplývá, ţe anuitní 

splácení je draţší neţ rovnoměrné, jelikoţ jeho úroky jsou o 90 975Kč vyšší. Ovšem 

výhodou anuitního splácení je rovnoměrná dluhová sluţba (výdaje na úhradu úroků a 

splátek úvěru) po celé čtyřleté období splácení. U rovnoměrného splácení jsou naopak 

největší výdaje na dluhovou sluţbu v prvních letech splácení. Během prvních dvou let 

činí dluhová sluţba u anuitního splácení 11 000 646 Kč a u rovnoměrného 11 551 422 

Kč, coţ je o 550 776 Kč více. Vzhledem k situacím na počátku fungování projektu 
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(např.: prodlouţení doby výstavby) je obvykle největší nedostatek pohotových 

prostředků a anuitní splácení v tomto období sniţuje tlak na peněţní tok.  

 

Dle výše zmíněných výhod a nevýhod pro jednotlivé splácení, jsem se rozhodla pro tuto 

modelaci vyuţít splácení s konstantní anuitou. 

 

Předpokládáme pro účely modelace v této práci, ţe pro jednotlivé etapy bude čerpáno 

z úvěru v přesné výši, která chybí do potřebných výdajů. Přehledně tento proces 

popisuje Graf 6-3. 

 

Dílčí modelace jednotlivých etap v čase znázorňují následující grafy, Graf 6-3, Graf 6-4 

a Graf 6-5. 

 

 
Graf 6-3 Modelace výdajů v čase ţadatele „A― 

 

Nárůst výdajů v jednotlivých letech, které znázorňuje Graf 6-3, vychází 

z harmonogramu etap popsaných v Tabulka č. 6-2 Harmonogram etap  
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Graf 6-4 Modelace dotací v čase ţadatele „A― 

 

Příjem dotací je jednorázový vţdy po ukončení jednotlivé etapy, proto je v grafu 

vynesen body nikoliv křivkou.  

 

 
Graf 6-5 Modelace kumulovaného úvěru v čase ţadatele „A― 

 

Splácení úvěru je vţdy na začátku roku a z Tabulka č. 6-6 jsem jiţ zvolila splácení 

s konstantní anuitou (úmor + úrok), proto výše splátek je stejná.  
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Graf 6-6 Modelace výdajů, dotací a úvěru 
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Graf 6-6 nám spojuje předešlé grafy, kde přehledněji vidíme, jak v závislosti na čase 

vstupují jednotlivé výdaje projektu, následné dotace a splátky úvěru.  

 

 
Graf 6-7 Přehled dotací a úvěru na potřebné výdaje 

6.2 ŢADATEL „B― 

6.2.1 Základní informace o projektu  

Společnost je malý podnik, který sídlí v Náchodě, coţ spadá do Severovýchodního 

regionu dle mapy rozdělení dotací uvedené v Tabulka č. 5-5. Budova je více neţ 100let 

stará a přesto, ţe v posledních letech prošla několika částečnými rekonstrukcemi, je pro 

činnosti společnosti B nevyhovující a vyţaduje další zásadnější rekonstrukci pro 

zvýšení efektivity probíhajících činností a zlepšení pracovních podmínek. Navíc 

společnost B jiţ nyní ze 100% vyuţívá budovu a pro další předpokládaný rozvoj chybí 

další prostory. Jedná se zejména o prostory pro rozšíření poskytovaných sluţeb 

souvisejících s vlastní výrobní činností. Součástí projektu by měla být rovněţ úprava 

nejbliţšího okolí budovy, které je ve značně zanedbaném stavu, coţ kontrastuje se 

skutečností, ţe se do okolí budovy postupně rozšiřuje centrum města. 
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6.2.2 Využití objektu 

Budova je kompletně vyuţita společností B a je zde zajišťována výroba a vývoj 

elektroniky a všechny administrativní činnosti s tím spojené. I po rekonstrukci a 

rozšíření prostor se budova bude pouţívat ke stejnému účelu. Předpokládá se rozšíření 

výrobních prostor, doplnění montáţní dílny na instalaci výrobků do vozidel, rozšíření 

skladových prostor, prostor pro vývojové oddělení a zejména pak prostor pro 

poskytování doplňkových sluţeb k prodaným produktům jako je technický support a 

dálkový dohled nad provozem vyuţívaných produktů. 

 

6.2.3 Technický popis 

Ve stávajícím obestavěném prostoru se jedná o sanaci vlhkosti zdiva, zateplení a fasádní 

obklad, nové dispoziční řešení vstupu a chodby. V nástavbě se jedná o demontáţ 

stávající střechy, betonáţ podlahy nového podlaţí, vyzdění přístavby a střešní 

konstrukce, dále pak vybudování schodiště a výtahu. Přístavba montáţní dílny a garáţe 

- zde se jedná o zemní práce, vybudování základů, zdění a střešní konstrukce. Úprava 

okolního terénu - zejména přeloţka parovodu a zemní práce, úprava zpevněných ploch 

na parkoviště. 

Podlahová plocha 

objektu před 

realizací (m2) 

458 

Podlahová plocha 

objektu po realizaci 

(m2) 

915 

Obestavěný prostor 

objektu před 

realizaci (m3) 

3 218 

Obestavěný prostor 

objektu po realizaci 

(m3) 

5 862 

Max. podporovaná 

podlahová plocha 

po realizaci (m2) 

916 

Max. podporovaný 

obestavěný prostor 

po realizaci (m3) 

6 436 

Tabulka č. 6-7 Technické údaje ţadatele „B― 

 

6.2.4 Hlavní přínosy 

Zvýšení efektivity prováděných činností a zlepšení pracovního prostředí a 

zaměstnaneckého zázemí ve stávajících prostorách výrobní budovy. Rozšíření 
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výrobních a administrativních prostor pro další rozvoj výrobních a vývojových aktivit a 

zkvalitnění poskytovaných sluţeb společnosti B. Estetické ztvárnění objektu a úprava 

blízkého okolí. Vybudování bezbariérových přístupů, tak aby mohly být na všech 

pracovištích zaměstnávány osoby se sníţenou pohyblivostí. 

6.2.5 Popis předmětu řešení 

Společnost B jiţ od roku 1992 vyvíjí a vyrábí elektronické zařízení. Tyto zařízení jsou 

vysoce sofistikovaná a k jejich nastavení nebo ke zpracování údajů z nich získaných se 

vyuţívají počítače. Od roku 1999 se sortiment společnosti začal soustřeďovat na 

vyuţívání technologií GSM a GPS. V této oblasti se společnost velmi dobře etablovala 

a zájem o její produkty je kaţdým rokem vyšší. Současná výroba přesahuje 10.000 kusů 

zařízení ročně. S touto produkcí se v posledních letech významně zvýšila i potřeba 

poskytování sluţeb k vyrobeným výrobkům. Jednak se jedná o stále ve větší míře 

potřebný obchodní či technický suport, úpravy vyráběných výrobků na poţadavek 

zákazníka, stále jsou kladeny větší nároky na vývojové oddělení, ale také se jedná o 

poskytování sluţeb typu monitorování objektů zákazníků osazených komunikátory 

společnosti B. 

 

V tabulce č. 6-8 můţeme vidět realizaci projektu etapu po etapě společně s výdaji a 

následnou dotacemi spojené s přetavbou. 

Číslo 

etapy 
Název etapy 

Datum 

zahájení 

Datum 

ukončení 

Výdaje (v 

tis. Kč) 

Dotace (v 

tis. Kč) 

1 

Příprava stavby 

a dokumentace 
09. 12. 2009 31. 01. 2012 11 039 6 623 

2 

Dokončení 

přístavby a 

dokončení 

stavby 

01. 01. 2012 31. 10. 2012 12 819 7 691 

 

 

3 

Finální 

dokončení 

stavby 

01. 08. 2012 30. 09. 2013   2 832 1 698 

Tabulka č. 6-8 Harmonogram rekonstrukce objektu ţadatele „B― 
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V tabulce č. 6-8 si můţeme povšimnout, ţe výše dotace je něco málo přes polovinu 

výdajů vynaloţených na realizaci projektu. Tato výše je dána umístěním podniku, 

ţádajícího o dotaci, ten se nachází v SV regionu.  

 
 
Tabulka č. 6-9 Časový průběh a návaznost etap 
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Tabulka č. 6-9 byla vytvořena na základě probíhajících etap z Tabulka č. 6-8 a z důvodu 

dalšího porovnání s projektem „A―. Jelikoţ etapy u tohoto projektu se překrývají, 

probíhají současně po dobu pár měsíců, jsou výdaje v místě tohoto překrytí kumulované 

pro účely modelace. 

Následující Graf 6-8 nám přehledně znázorňuje výši výdajů a dotací pro realizaci 

projektu. 

 
Graf 6-8 Přehled výdajů a dotací u ţadatele „B― 

 

 

Zdroje  

Tabulka č. 6-10 nabízí přehled celkových zdrojů potřebných pro financování projektu. 

Tyto zdroje jsou však dále rozděleny na jiţ zmiňovanou výši dotaci, která je odvozena 

z Tabulka č. 5-5 a to dle regionu a velikosti podniku. A také na zdroje, které ţadatel 

musí sám dodat, aby bylo moţné rekonstrukci provést. 

Suma zdrojů 26 689 733 Kč 

Míra podpory v %         60 

Dotace OPPI 16 012 000 Kč 

Soukromé spolufinancování 10 677 733 Kč 

Tabulka č. 6-10 Přehled zdrojů ţadatele „B― 
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6.2.6 Úvěr 

Ţadatel „B― se na projektu podílí poměrně menší částkou, neţ která je nutná u ţadatele 

„A―, tento rozdíl je dán mírou podpory. I přesto ţadatel „B― musí ţádat o úvěr, aby měl 

prostředky na spolufinancování. Pro potřeby modelace v této práci si ţadatel vzal úvěr 

v plné výši spolufinancování, coţ činí 10 677 733 Kč.  

 

Podnikatelský úvěr je vyřešen dvěma způsoby, které nám zobrazuje Tabulka č. 6-11 a 

Tabulka č. 6-12, a to s konstantním úmorem a konstantní anuitou.  

 

Úvěr    10 677 733 Kč 

Splatnost  5 let 

Úroková sazba 6,3% 

Reţim splácení roční s konstantním úmorem 

 

Výpočet splátky úvěru při rovnoměrném splácení lze zapsat následujícím vztahem: 

 

U = D/n   D……dluh v Kč 

[Vzorec 6-4]   U……...splátka (úmor) v Kč 

    n…….počet období splácení úvěru 

 

Výpočet úroků z úvěru při ročním rovnoměrném splácení popisuje vzorec 6.1.6-2 

 

u = Dn * r   u……úrok v Kč 

[Vzorec 6-5]   Dn…..velikost dluhu v příslušném roce v Kč 

    r……roční úroková sazba v %/100 

 

Výpočet: 

U = 10 677 733 / 5  

U =   2 135 547 Kč 

 

u = 10 677 733 * 0,063 

u =       672 697 Kč 
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rok stav dluhu úmor úroky celkem 

1 10 677 733 2 135 547 672 697 2 808 244 

2 8 542 186 2 135 547 538 158 2 673 705 

3 6 406 639 2 135 547 403 618 2 539 165 

4 4 271 094 2 135 547 269 079 2 404 626 

5 2 135 547 2 135 547 134 539 2 270 086 

celkem  10 677 735 2 018 091 12 695 826 

Tabulka č. 6-11 Výpočet úvěru s konstantním úmorem 

 

 

 

Graf 6-9 Průběh dluhu, úmoru a úroků 

 

Úvěr    10 677 733 Kč 

Splatnost  5 let 

Úroková sazba 6,3% 

Reţim splácení roční splátky s konstantní anuitou 

 

Anuita představuje součet splátky úvěru a úroku. Výpočet pro konstantní anuitu 

popisuje [Vzorec 6-6]   n…..doba splatnosti v letech 

 

A=(1+r)
n
 * r   * D  A…..roční anuita v Kč/rok 

     (1+r)
n
 – 1   D….Velikost dluhu v Kč  

[Vzorec 6-6]   n…..doba splatnosti v letech 

    r…..roční úroková sazba 
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Výpočet: 

     

A = (1+0,063)
5
 * 0,063   * 10 677 733  

        (1+0,063)
5
 - 1 

       

A = 2 555 578 Kč/rok 

 

 

 

rok stav dluhu úmor úroky  anuita 

1 10 677 733 1 882 881 672 697 2 555 578 

2 8 794 852 2 001 502 554 076 2 555 578 

3 6 793 350 2 127 597 427 981 2 555 578 

4 4 665 753 2 261 636 293 942 2 555 578 

5 2 404 117 2 404 117 151 459 2 555 578 

celkem  10 677 735 2 100 155 12 777 890 

Tabulka č. 6-12 Výpočet úvěru s konstantní anuitou 

 

 

 

 

 

 

 Splácení s konstantní anuitou Rovnoměrné splácení 

rok úmor úroky  celkem úmor  úroky celkem 

1 1 882 881 672 697 2 555 578 2 135 547 672 697 2 808 244 

2 2 001 502 554 076 2 555 578 2 135 547 538 158 2 673 705 

3 2 127 597 427 981 2 555 578 2 135 547 403 618 2 539 165 

4 2 261 636 293 942 2 555 578 2 135 547 269 079 2 404 626 

5 2 404 117 151 459 2 555 578 2 135 547 134 539 2 270 086 

celkem 10 677 735 2 100 155 12 777 890 10 677 735 2 018 091 12 695 826 

Tabulka č. 6-13 Srovnání anuitního a rovnoměrného splácení u ţadatele „B― 

 

 

I v tomto případě bylo vybráno splácení s konstantní anuitou, hlavní důvody jsou 

popsány jiţ v kapitole 6.1.6 . 

 

Dílčí modelace jednotlivých etap v čase znázorňují následující grafy. 
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Graf 6-10 Modelace výdajů v čase u ţadatele „B― 

 

Průběh výdajů vzhledem k časové ose, která zobrazuje trvání etap u ţadatele „B―, nám 

ukazuje Graf 6-10. 

 

 
Graf 6-11 Modelace dotací v čase u ţadatele „B― 

 

Dotace jsou čerpány vţdy následně po ukončení etapy a to jednorázově, jak je 

zobrazeno v Graf 6-11. 
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Graf 6-12 Modelace splátek úvěru v čase u ţadatele „B― 

 

U ţadatele „B― stejně jako u ţadatele „A― je splácení úvěru pomocí konstantní anuity 

jak zobrazuje Graf 6-12. 

 

Předpokládáme pro účely modelace v této práci, ţe pro jednotlivé etapy bude čerpáno 

z úvěru v přesné výši, která chybí do potřebných výdajů. Přehledně tento proces 

popisuje graf 6-3 
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Graf 6-13 Vývoj výdajů, dotací a výše úvěru v jednotlivých etapách 
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Graf 6-13 spojuje předešlé grafy, Graf 6-10, Graf 6-11 a Graf 6-12 pro lepší názornost 

propojení a čerpání jednotlivých sloţek na projekt.  

 
Graf 6-14 Přehled dotací a úvěru na potřebné výdaje ţadatele „B― 

 

6.3 SHRNUTÍ A POROVNÁNÍ ŢADATELE „A― A ŢADATELE 

„B― 

 

Graf 6-15 Porovnání výdajů u ţadatelů „A― a „B― 
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Výdaje u ţadatele „B― v první etapě jsou výrazně vyšší, protoţe délka první etapy je o 

16 měsíců delší neţ u ţadatele „A―. 

 

 
Graf 6-16 Porovnání dotací u ţadatelů „A― a „B― 

 

Dotace u ţadatele „B― v Graf 6-16 Porovnání dotací u ţadatelů „A― a „B― opět výrazně 

převyšují dotace druhého ţadatele, jejich výše závisí na výši výdajů uvedených v Graf 

6-15 a míry podpory. 

 

 
Graf 6-17 Porovnání úvěrů u ţadatelů „A― a „B― 
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Splátky ţadatele „A― jsou vyšší z důvodu čerpání vyššího úvěru pro potřeby 

spolufinancování na projektu. 

 

 
Graf 6-18 Zobrazení míry dotace v regionech NUTS II 

 

V Graf 6-18 je patrné proč je různá míra dotace u ţadatele „A― a ţadatele „B―. V tomto 

grafu je ţadatel „A― ohraničen červenou barvou a ţadatel „B― barvou ţlutou. Stanovení 

této výše závisí na typu příjemce dotace a na regionu, ve kterém je projekt realizován.  

 

U obou projektů se jedná o rekonstrukci stávajících objektů. Celkové náklady a jejich 

rozloţení na sloţky dotace a soukromé spolufinancování zobrazuje následující Tabulka 

č. 6-14 a Graf 6-19. 

 Ţadatel „A― Ţadatel „B― 

Suma zdrojů 31 548 000 Kč 26 689 733 Kč 

Dotace OPPI 12 619 000 Kč 16 012 000 Kč 

Soukromé 

spolufinancování 
18 929 000 Kč 10 677 733 Kč 

Tabulka č. 6-14 Porovnání zdrojů ţadatele „A ― a ţadatele „B― 
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Graf 6-19 Výše zdrojů, dotací a spolufinancování 

 

Graf nám nabízí moţnost porovnání obou ţadatelů, kde vidíme u ţadatele „A― vyšší 

celkové zdroje, tudíţ i větší míru spolufinancování neţ u ţadatele „B―. Navzdory 

vyšším nákladům je dotace niţší neţ, kterou obdrţí ţadatel „B―. Jak jiţ bylo psáno 

v předcházejících kapitolách, závisí to na typu příjemce a regionu.   
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7 ZÁVĚR 
 

Cílem mé bakalářské práce byla modelace financování u stavební zakázky v mém 

případě veřejné zakázky. Zjištění moţných zdrojů financování projektů a blíţe 

specifikované dotace z Evropských fondů a způsoby spolufinancování. 

 

Na začátku práce, v teoretické části, jsem se zabývala vysvětlením základních pojmů 

týkajících se veřejné zakázky a celkového veřejného sektoru. Dále zde také nalezneme 

přiblíţení stavební zakázky a její výběrové řízení jeho kritéria a následné vyhodnocení. 

Hlavní kapitolou jsou finanční zdroje, na které navazují fondy EU a jejich členění. Pro 

čerpání dotací je nutno splnění poţadovaných podmínek a poţadavků. 

 

V části praktické jsou potom zúročeny nashromáţděné informace a vědomosti 

z teoretické části, které jsou pouţity k samotné modelaci dvou jiţ realizovaných 

projektů. Na začátku kaţdého projektu se dozvídáme bliţší informace o rekonstrukci a 

technické údaje projektu. Pro porovnání těchto projektů bylo třeba nejprve stanovit míru 

spolufinancování a její zajištění v podobě úvěru. Tato míra je stanovena z předem 

připraveného rozdělení ČR na regiony a jejich míry podpory. Z této informace vzešly 

míry podpory pro porovnávané projekty ve výši 40% a 60%. Samotné porovnání se jiţ 

opíralo o známé výdaje projektu, stanovenou výši dotace a spočítaných splátek úvěru. 

Ţadatel s niţší mírou dotace musel čerpat větší úvěr na pokrytí spolufinancování neţ 

tomu bylo u ţadatele s vyšší mírou dotace, přestoţe tento ţadatel měl podstatně niţší 

výdaje.  

 

Výsledkem mé práce je zjištění, ţe uvedení ţadatelé, coţ jsou podnikatelé malého a 

středního podniku, jsou schopni finančně pokrýt realizaci projektu (dochází 

k předfinancování zakázky).  

 

V této práci jsem získala nové informace o dotačních programech a celkovém 

financování veřejných zakázek. I kdyţ rozdělení dotací bych volila dle jiného klíče, neţ 

dle umístění uchazeče v regionech a velikosti podniku. Můţe se zdát někomu 

nespravedlivé, ţe ţadatel s niţšími výdaji získá větší dotaci neţ ţadatel s mnohem 
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vyššími výdaji na realizaci projektu. Avšak přes toto mírné zlo si myslím, ţe vyuţívání 

fondů EU je pro Českou republiku v dnešní době základním kamenem pro realizaci 

jakýchkoliv projektů nejen ve veřejném sektoru a ve stavebnictví. 
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9 SEZNAM ZKRATEK 
 

CBA  Cost Benefit Analysis – hodnocení projektů z veřejné sféry 

CMA  Cost Minimization Analysis – analýza minimalizace nákladů 

CO  Cena obvyklá, určená dle investičního záměru k realizaci projektu 

COP  Cena obvyklá po dokončení projektu 

CUA  Cost Utility Analysis – jednokriteriální hodnotící metoda 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

EU  Evropská unie 

HDP  Hrubý domácí produkt  

HSS  Hospodářská sociální soudrţnost 

MP  Malý podnik 

NM  Nákladová mezera – rozdíl mezi způsobilými výdaji na realizaci projektu 

  a cenou obvyklou, stanoví se na základě výpočtu (NM = CO+ZV-COP)  

OP  Operační program 

OPPI  Operační program podnikání a inovace 

RTS  Sborník cen stavebních prací 

SP  Střední podnik 

ÚRS  Cenová soustava pro přípravu zadávací dokumentace VZ 

ÚSC  Územně samosprávní celek  

VP  Velký podnik 

VZ  Veřejná zakázka  

ZV  Způsobilé výdaje na realizaci projektu 
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