
 

 

  







 

 

Diplomová práce je zaměřena na přípravu a řízení stavební zakázky z pohledu 

investora. Teoretická část se skládá z jednotlivých fází projektu, jejich financování a 

zaměřuje se na problematiku veřejných zakázek. Aplikace těchto teoretických znalostí 

je demonstrována na konkrétní veřejné zakázce. Jako investor bylo osloveno Nové 

Město na Moravě, které pro tuto diplomovou práci poskytlo projekt Komunitní dům 

seniorů. Celá praktická část se věnuje přípravě a řízení této zakázky. Vytvořené 

dokumenty k této problematice jsou obsaţeny v diplomové práci a investor je můţe 

vyuţít jako inspirativní podklady pro další projekty. Závěr praktické části řeší otázku 

financování této zakázky, ke které se vztahuje i vytvořený finanční plán. 

Veřejná zakázka, projekt, investor, nabídka, zadavatel, financování, náklady, 

strukturní plán, organigram, matice odpovědnosti, časový plán, finanční plán 

The thesis statement is focused on construction order planning and management 

from investor point of view. The theoretical part consists of particular project phases 

including financing and public orders problematics. The theoretical knowledge is 

applied on specific public order. The town Nové Město na Moravě was asked for 

cooperation as an investor and the town provided the project Community retirement 

home for this thesis purposes. Whole practical part is focused on this public order 

preparation and management. All documentation related to this topic is contained in the 

thesis and the investor can use this documentation as a background for further projects. 

Last part of the practical part concerns the order funding, the financial plan is attached. 

Public order, project, investor, offer, contracting authority, financing, costs, 

structural plan, organigram, responsibility matrix, time schedule, financial plan 
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Bakalářskou práci jsem vypracovala se zaměřením na projektové řízení staveb 

z pohledu stavební firmy. Proto mě velice zaujalo diplomovou práci psát opět 

zaměřenou na projektové řízení staveb, tentokrát ale z druhého pohledu. Vybrala jsem  

si tedy téma příprava a řízení stavební zakázky z pohledu investora. Jako investora jsem 

oslovila své rodné město Nové Město na Moravě. Na jejich webových stránkách 

v záloţce s názvem Veřejné zakázky jsem si uţ dopředu vybrala pár vhodných projektů 

a po konzultaci s pracovnicí městského úřadu jsem se rozhoda zpracovat diplomovou 

práci na zakázku Komunitní dům seniorů.  

Diplomovou práci jsem rozdělila na dvě části. V první, teoretické části jsem 

popsala jednotlivé fáze ţivotního cyklu projektu, zabývala jsem se rozepsáním 

základních účastníků výstavby s popisem jejich činností, legislativou, smluvními vztahy 

a financováním projektu. Kapitola veřejné zakázky zde tvoří větší samostatnou kapitolu 

a to hlavně z důvodu nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Zabývám se zde rozdělením veřejných zakázek, celým procesem jejich zadáváním  

a důleţitými body zákona. Pokud se chceme zabývat problematikou veřejných zakázek, 

je nezbytné pochopit výklad zákonu a seznámit se s jeho aktuálním zněním. 

V druhé části se zabývám praktickou ukázkou přípravy a řízením stavební zakázky 

z pohledu investora. Jako zadavatele a zároveň investora, jak jsem jiţ zmínila výše, 

jsem oslovila Nové Město na Moravě, které mi poskytlo projekt Komunitní dům 

seniorů. Prvním krokem bylo sepsat obecný postup Nového Města na Moravě  

při zadávání veřejné zakázky a dál ho aplikovat na konkrétní zakázku. Rozepsala jsem 

tedy předinvestiční fázi, ve které se řešila zadávací studie a vůbec rozhodnutí rady 

města, zda se projekt bude realizovat. V investiční fázi, kdy se projekt odsouhlasil,  

se konalo přímé zadání výběrového řízení na sluţby (veškeré projektové práce)  

a samozřejmě na stavební práce. Je zde také řešeno financování stavební zakázky, které 

bylo z téměř 50 % financováno z dotací Ministerstva pro místní rozvoj.  
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Proces řízení se zabývá koordinací lidských, finančních a materiálových zdrojů  

za účelem dosaţení určitého cíle v daném rozsahu, nákladech, čase, kvalitě 

 a spokojenosti účastníků. Tento proces mají na starost manageři (vedoucí), kteří  

ve všech svých činnostech řídí lidi a prostřednictvím nich výrobu a celý podnik.  

Rozlišujeme čtyři základní managerské činnosti, které je moţné uspořádat  

do struktury jako proces skládající se z následujících kroků: 

1. Stanovení cílů a plánování – práce, zásobování, výroby, odbytu, investic, 

výzkumu, vývoje 

2. Organizování – organizační struktura, organizační směrnice 

3. Vedení lidí – obsazení pracovních pozic lidmi s odpovídajícím vzděláním, 

motivace pracovníků, profesní růst, operativní řízení a koordinace 

4. Kontrolování – kontrola (monitorování) stavu plánovaných cílů prostřednictvím 

evidence, účetnictví, … [1, 7] 

Vzhledem k jedinečnosti kaţdé stavební zakázky je poměrně obtíţné stanovit 

konkrétní postup, metody a techniky, které by byly obecně platné pro kaţdý projekt. 

Pokud se jedná o větší zakázku, je vhodné vytvořit Plán řízení projektu, který stanový 

procesy a postupy pro efektivní řízení a sniţuje nejistotu projektu. [5] 

Součástí přípravy a řízení stavební zakázky je pořízení dokumentace projektu, 

podle které bude probíhat další realizace. Déle musí být navrţen proces uţívání stavby, 

ve kterém bude teprve dosaţeno cílů projektu. Celou historii vzniku, pouţívání  

a likvidace stavby lze přirovnat k lidskému ţivotu, proto v těchto souvislostech 

mluvíme o ţivotním cyklu projektu. [1, 6] 
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Projekt jako celek můţeme z managerského hlediska a podle charakteru 

prováděných činností rozdělit na několik fází řízení projektu, které dohromady tvoří 

ţivotní cyklus projektu. Ten u kaţdého projektu probíhá ve třech etapách, které 

charakterizují konkrétní činnosti, odpovědnost za jejich řízení a vznikající dokumenty. 

Dané etapy se většinou nepřekrývají, mohou být realizovány i s časovým odstupem 

a mimo jiné slouţí k řízení globálních rizik projektu, jako určité body kontroly souladu 

výstupů s plánem a očekáváními. Kaţdá fáze má svůj začátek a konec. Řízení projektu 

se při přechodu z jedné fáze do druhé mění, avšak všechny fáze sjednocují cíle, kvalitu, 

náklady a čas.  [1, 7] 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 2.1 – Základní fáze ţivotního cyklu projektu [vlastní, podle 1; s.21] 
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Je nejdůleţitější částí celého projektu a plně za ni odpovídá vrcholový management 

firmy zadavatele – investora. V této fázi je nutné stanovit cíle (čeho chceme dosáhnout), 

definovat strategii projektu (způsob řešení problému) vedoucí k dosaţení cílů. Těmito 

otázkami se zabývá kmenový projektový tým, který má za úkol prověřit, zda je kaţdá 

fáze proveditelná a zda se bude výstavba realizovat. Vypracovává se studie 

proveditelnosti a závěrečným dokumentem je investiční rozhodnutí. [3] 

Iniciace 

Prvním krokem k zahájení příprav projektu je získání iniciace, tedy podnětu, 

informace nebo poptávky. Tato iniciace můţe vzejít z: 

 Vlastní iniciativy trţního subjektu – zachovat konkurenceschopnost, plán 

rozvoje, zlepšení pracovních podmínek, investiční moţnosti,… 

 Iniciace vlády, státní správy nebo samosprávy – přímá = státní zakázky, 

nepřímá = vytváření podmínek (např.: daňových) 

 Nařízení třetí strany – státu nebo obce (územní plánování, normy, ochrana 

ţivotního prostředí,…) 

Následuje vypracování úvodní studie proveditelnosti, která řeší zejména otázky 

poptávky, kapacity a výkonu, vstupy, technické řešení, kapacitní propočty, pracovníky, 

nákladová střediska, apod. Po vypracování Úvodní studie proveditelnosti a po jejím 

kladném vyhodnocení i úplná Studie proveditelnosti, v níţ kaţdá kapitola je zdrojem 

informací pro rozhodování, jestliţe splňuje všechny poţadavky na přesnost, úplnost, 

stručnost, věcnost a včasnost. [1, 2] 

Nejdůleţitější etapy rozhodovacího procesu jsou: 

 Sběr a zpracování informací. 

 Vymezení problému, o kterém se má rozhodovat. 

 Rozbor faktorů, které působí na dosaţení stanoveného cíle. 

 Výběr variant pomocí optimalizačních metod. 

 Rozhodnutí o přijetí optimální varianty. [5] 
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Hlediska:  

 

 

 

Metody: 

Ve výše zmíněných etapách jsou důleţitými pojmy informace, problém, faktory. 

I kdyţ jsou informace k dispozici, je dobré vyuţít statistickou databázi firmy, v níţ 

lze čerpat další informace o konkurenci, trţních segmentech, o poptávce po výrobcích  

či sluţbách atd. 

Problém, o němţ máme rozhodnout, je zřejmý: Realizovat daný projekt 

v navrhované variantě nebo v jiné, či projekt zamítnout. 

Faktorů, které naše rozhodnutí ovlivňuje, je mnoho. Zásadním jsou preference, 

které prosazujeme (maximalizace produkce nebo zisku, minimalizace rizika, proniknutí 

na nový segment trhu apod.) a musíme sledovat, zda je v dané situaci návrh v souladu 

se stanoveným strategickým cílem a jak bude vyhovovat, pokud změníme scénář 

budoucího vývoje.  Výše zmíněné vlivní cesty vedou k cíli a návrhu variant. [1, 5] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.2 – Schéma rozhodovacího procesu [vlastní, podle 3; s.63] 

Vrcholový management můţe rozhodnout o částečných úpravách projektu, nebo jej 

přijmout bez dalších úprav, či od něj zcela upustit. Pokud navrhované řešení schválí, 

přechází projekt do další fáze – investiční fáze.[3] 
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Jedná se o nejpracnější a nejnákladnější část. V této fázi se řeší vypracování plánu  

a vlastní realizace. Dokumenty jsou výsledky průzkumu, dokumentace pro územní, 

stavební a kolaudační řízení včetně prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného 

provedení stavby. Odpovědnost nese manager projektu a dozor projektu. [1] 

Dělí se na: 

 Plánování 

 Realizace 

 Studie 

Jsou provedeny příslušné průzkumy, je vybrán vhodný pozemek, koná se výběrové 

řízení na inţenýring a to buď dle zákona o veřejných zakázkách, jako obchodní soutěţ 

nebo jako veřejná soutěţ na určité dílo dle občanského zákoníku. Poté následuje sepsání 

smlouvy s inţenýrskou organizací, výběrové řízení na projektanta s následným 

podepsáním smlouvy – obvykle formou smlouvy o dílo. 

 Předprojekt 

V tomto okamţiku je zpracována dokumentace pro územní řízení, je zahájeno 

správní řízení vedené místním příslušným stavebním úřadem a je vydáno rozhodnutí  

o umístění stavby. 

 Projekt 

Zpracuje se dokumentace pro stavební povolení (Basic Design), zahájí se 

stavební řízení, při kterém stavební úřad zkoumá dokumentaci, soulad s územním 

rozhodnutím, ochranu veřejných zájmů a oprávněnost zhotovitele. Pokud je vše 

v pořádku, je vydáno stavební povolení, které má obvykle platnost 2 roky. [1, 2] 

 Příprava realizace 

Projektant zhotoví zadávací dokumentaci pro realizaci, je uspořádáno výběrové 

řízení na zhotovitele a následně podepsána smlouva se zhotovitelem (vyšším 

dodavatelem nebo dodavateli) formou smlouvy o dílo. Realizační dokumentace (Detail 
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Design) je obvykle zpracována příslušným vyšším dodavatelem nebo projektantem. 

Obsahuje především technickou zprávu, výkresovou dokumentaci, rozpočet, statický 

výpočet, seznam výrobků a plán organizace výstavby. Poslední částí je stavebně 

technologická příprava, kterou zpracovává dodavatel a obsahuje zejména technologické 

schéma, časový, síťový a časoprostorový graf, finanční plán apod. 

 Vlastní realizace 

Jedná se o fyzické předání staveniště zhotoviteli a proces výstavby stavebních 

objektů a provozních souborů. Povinnost zhotovitele stavby – stavbyvedoucího  

je vedení stavebního deníku, který je dokumentem pro evidenci všech dokladů stavby, 

týkajících se stavby nebo výstavby a k dennímu zaznamenávání všech okolností 

v průběhu výstavby. Pokud jsou provedeny odchylky a změny v provedení  

od dokumentace ověřené ve stavebním řízení, je nutné zpracovat dokumentaci  

pro změnová řízení. 

 Závěr realizace 

Proces předání a převzetí stavby dohodnutý ve smlouvě o dílo mezi investorem  

a dodavatelem je doprovázen provedením dohodnutých zkoušek. Je řešeno závěrečné 

vyrovnání závazků a pohledávek nebo dohoda o něm vázaná na splnění podmínek 

(např. uplynutí záruční doby). Dodavatel vypracuje pro investora dokumentaci 

skutečného provedení. Dokumentace prochází v průběhu fáze realizace, vyzkoušení  

a průzkumu příslušným změnovým řízením. 

Stavebník nebo uţivatel za účasti dodavatele podle ujednání ve smlouvě zahájí 

zkušební provoz. Na návrh stavebníka je zahájeno kolaudační řízení. Toto správní řízení 

navazuje na dokončení stavby a vede jej stejný stavební úřad, který vydal stavební 

povolení. Výsledkem kolaudačního řízení je kolaudační rozhodnutí, na jehoţ základě 

lze uţívat dokončenou stavbu a provozovna je způsobilá k provozu. [1, 2] 

 

Provozní fáze je nejdelší část, která začíná předáním stavby do uţívání. Je vedena 

provozní dokumentace a sledují se náklady a zisk. Vyhodnocují se plánované  

a dosaţené výsledky a to zejména náklady na výstavbu. Je vypracována závěrečná 

dokumentace, kterou vypracuje hlavní manager projektu a předkládá ji zadavateli 

projektu nebo zástupcům vrcholového vedení (pokud se jedná o projekt ve vlastní 

firmě). [1, 2] 
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Likvidace: 

Poslední fází ţivota stavby je její ukončení. Můţe se jednat o úplnou demolici  

na základě povolení o odstranění stavby vydané příslušným stavebním úřadem  

nebo můţe jít o částečnou rekonstrukci, kde se ovšem mění účel stavby, a proto musí 

být zahájeno nové stavební a kolaudační řízení. [1] 

 

Investiční proces se skládá z mnoţství dílčích činností, které je moţné rozdělit  

do následujících čtyř kategorií: 

 Investorská – zajišťuje přesnou formulaci cílů, umístění stavby, dobu 

realizace, způsob a zajištění financování. 

 Projekční – zajišťuje, organizuje a provádí zpracování studií, zpracovává 

všechny typy dokumentace. 

 Zhotovitelná (dodavatelská) – obsahuje provádění stavebních a montáţních 

prací, jednotlivé dodávky a subdodávky a také doklady o kvalitě dodávek. 

 Inženýrská – obsahuje veškeré další činnosti, které nebyly zmíněny 

v předchozích kategoriích. 

Na základě těchto činností dělíme základní (hlavní) partnery na: 

 Investor (stavebník), 

 projektant (generální projektant), 

 zhotovitel (generální dodavatel, dodavatel), 

 inţenýrská organizace. 

Všichni tito základní partneři mají zájem na rychlé a úspěšné realizaci projektu.  

Do investičního procesu se dále zapojují vedlejších partneři, kteří znatelně ovlivňují 

průběh projektu, na rozdíl od základních partnerů mohou svou účastí realizaci projektu 

prodlouţit. Jsou to především: 

 Státní správa a samospráva. 

 Vlastníci pozemků a nemovitostí k realizaci stavby. 

 Fyzické právnické osoby dotčené realizací. 

 Vlastníci nebo správci inţenýrských sítí. 
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S hlavními nebo vedlejšími partnery déle mohou spolupracovat další partneři, 

jejichţ účast na projektu není nezbytná: 

 banka; 

 realitní kancelář; 

 daňový, finanční a marketingový poradce; 

 odborný poradce; 

 bezpečnostní sluţba. 

Všechny tři skupiny partnerů se svým způsobem podílí na projektu výstavby a dle 

jejich vztahu k investorovi je můţeme rozdělit na stranu investorskou a dodavatelskou. 

Hlavními představiteli investorské strany je investor, poradci investora, zpracovatelé 

průzkumu studií a dokumentace, marketingový poradci, peněţní ústavy. Orgány státní 

správy, samospráva a občané. Jejich hlavním cílem je v co nejkratší době, v nejvyšší 

kvalitě a za nejniţší cenu převedení vlastních finančních prostředků do dlouhodobého 

investičního majetku. 

Dodavatelskou stranu tvoří především dodavatelé (zpracovatelé) dokumentace 

přípravné a prováděcí, dále dodavatelé stavebních a montáţních prací pro stavební  

a technologickou část a také dodavatelé informačních a zabezpečujících systémů. Cílem 

této strany je minimalizovat vlastní náklady a maximalizovat zisk na projektu. [2] 

Vzájemné vztahy obou skupin jsou regulovány legislativou a smluvními vztahy -

mezi nejvýznamnější se řadí: 

 Smluvní vztahy mezi investorem a smluvními partnery. 

 Smluvní vztahy mezi investorem a zhotovitelem stavby. 

 Smluvní vztahy mezi zhotovitelem stavby či zhotovitelem části stavby  

a jeho poddodavatelem. 

 Smluvní vztahy mezi projektantem nebo zhotovitelem stavby nebo její částí 

a zhotovitelem části dokumentace projektu. [9] 
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Jak jsem zmínila v minulé kapitole, v procesech přípravy, realizace a uţívání staveb 

je zapojena řada účastníků, jejichţ vzájemné vztahy, činnosti a výsledky činností musí 

být regulovány. Mezi nejdůleţitější regulační prostředky patří platná legislativa 

(zákony, vyhlášky), činnost orgánů státní správy (územní orgány obcí a krajů, 

Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo obrany), doporučené standardy (normy)  

a dobré mravy. [1] 

Zákony jsou často upravovány, proto je nutné sledovat jejich aktuálnost a zlatné 

znění. V následujícím odstavci uvádím nejdůleţitější zákony týkající se stavební 

činnosti: 

Občanský zákoník (Zákon č. 89/2012 Sb.), Stavební zákon (Zákon č. 225/2017 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu), Ţivnostenský zákon (289/2017 Sb.), Zákoník 

práce (262/2006 Sb.), Zákon České národní rady o poţární ochraně (133/1985 Sb.)  

a Zákon o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.) – tímto zákonem se budu dále 

zabývat v následujících kapitolách. 

Mezi další regulační prostředky patří smlouvy. Občanský zákoník je vyuţíván  

pro smluvní vztah mezi občanem (investor, objednavatel) a fyzickou či právnickou 

osobou (podnikatel). Obchodní zákoník oproti tomu upravuje smluvní vztahy mezi 

fyzickými, právnickými osobami (podnikateli). V projektovém řízení se setkáváme 

s pěti nejčastějšími smlouvami: 

 Smlouva o dílo – Jedná se o nejvýznamnější typ smlouvy související 

s procesem výstavby. Pouţívá se při zhotovení stavby nebo části stavby, 

stavebních nebo montáţních pracích a pro pořízení dokumentace. Podle 

obchodního zákoníku se ve smlouvě o dílo zhotovitel zavazuje k provedení 

určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za zhotovení díla. 

 Příkazní smlouva – V této smlouvě se příkazník zavazuje, ţe pro příkazce 

obstará nějakou věc nebo vykoná nějakou činnost. Uzavřením smlouvy 

vzniká příkazníkovi povinnost obstarat určitou věc nebo vykonat danou 

činnost, a pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je povinen provádět 

činnost osobně. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi plnou moc, pokud 

je to k provedení činnosti nezbytné. 

 Zprostředkovatelská smlouva - Zprostředkovatel se zavazuje obstarat 

zájemci za odměnu uzavření smlouvy a zájemce se zavazuje 

zprostředkovateli poskytnout odměnu tehdy, pokud byl výsledek dosaţen 

přičiněním zprostředkovatele.  
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 Kupní smlouva – V kupní smlouvě se prodávající zavazuje dodat 

kupujícímu určitou věc a převést na něj vlastnická práva k této věci. 

Zároveň je povinen kupující zaplatit kupní cenu prodávajícímu.  

 Smlouva o smlouvě budoucí – jedna strana se zavazuje, ţe do ujednané 

lhůty, nebo lhůty jednoho roku, uzavře smlouvu budoucí. Při uzavírání 

smlouvy se musí obě strany dopředu dohodnout na všech podstatných 

náleţitostech budoucí předpokládané smlouvy. Smlouva musí být vţdy 

uzavřena písemnou formou. [7, 9, 11] 

 

V předinvestiční fázi projektu je nutné mít jasnou představu o způsobu a postupu 

financování projektu. Proto je nutné provést finanční analýzu projektu, která je součástí 

studie, na jejímţ základě se rozhoduje o realizaci. Na základě této analýzy je prováděno 

finanční plánování projektu, jehoţ předmětem je řízení procesu získávání finančních 

zdrojů, optimalizace průběhu umísťování finančních zdrojů ke krytí plánovaného 

průběhu nákladů, uvolňování finančních prostředků a kontrola průběhu realizace 

z hlediska čerpání nákladů v daných etapách. [1] 

Zdroje financování 

 

 

 

 

 

 

 

   Vstupy         Výrobní proces      Výstupy 

     Obrázek 2.3 – Princip financování stavební zakázky [vlastní, podle 10] 
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Hlavní zdroje dlouhodobého financování lze rozdělit na: 

 Interní (vlastní) zdroje 

 Externí (cizí) 

Interní zdroj financování bývá také označován jako samofinancování a většinou 

tvoří rozhodující podíl na financování investic do fixního majetku. Mezi interní zdroje 

patří nerozdělený zisk, odpisy a dlouhodobé rezervy. 

Externí zdroje financování jsou velmi často vyuţívány investory na finanční 

pokrytí získávané investice. Výhodou tohoto druhu financování je levnější kapitál  

neţ vlastní z důvodu nedrţení si svých vlastních prostředků a také lepší reakce  

na případné majetkové změny vlivem situace na trhu. Velkou nevýhodou je zadluţení 

podniku a zvýšení nákladů vynaloţené na získávání cizích zdrojů. Mezi externí zdroje 

patří základní kapitál, úvěry, emise obligací, koupě na splátky, dotace a granty. 

V průběhu finančního plánování musíme brát v úvahu rizika, která mohou v delším 

průběhu realizace projektu nastat. Tato rizika mohou být finanční jako úvěrová, 

úroková, kurzová, cenová aj. nebo rizika obvykle vedoucí k prodlouţení doby realizace.  

Posláním finančního plánu je především skloubit hledisko účetní – dosahování 

určitých příjmů a výdajů ve stanoveném uspořádání a hledisko finančních toků – řízení 

toku likvidity a hotovostí, vedoucím k dosaţení cílů podniku. 

V souladu s finančním plánem se sestavuje platební kalendář, který stanovuje sled  

a postup plateb. Jsou zde stanoveny nejdříve i nejpozději přípustné. Podle platebního 

kalendáře se plánuje potřeba finančních prostředků, výše a zdroje jejich čerpání. Usiluje 

se o získání finančních prostředků co nejdříve a uvolňování plateb co nejpozději 

s ohledem na časovou hodnotu peněz (sniţování hodnoty vlivem inflace). [1, 2] 

 

Pro úhradu dodavatelům je moţné pouţít několik způsobů platby: 

 v hotovosti – méně častá varianta; 

 šekem – u nás málo pouţívané; 

 bankovním příkazem – převod prostředků je u nás nejběţnější; 

 směnkou; 

 akreditivem – smlouva mezi investorem a bankou. 



23 

 

Cena mezi odběratelem a zhotovitelem je ošetřena písemně ve smlouvě o dílo a můţe 

být stanovena následovně: 

 Pevná – pouţívá se u jasně stanovených prací s dobou trvání do jednoho 

roku; navýšení je moţné pouze z důvodu víceprací. 

 Pružná – vhodná při dlouhodobějších smlouvách nad jeden rok,  

kde se vychází z předem dohodnuté ceny přepočtené dle vlivu inflace. 

 Hodinová sazba – nejvhodnější při malém nebo těţce stanovitelném 

rozsahu prací; maximální cena je ošetřena počtem fakturovaných hodin 

(nutnost kontroly času nebo důvěra mezi objednatelem a zhotovitelem). 

 Procentuální sazba – počítaná z celkových nákladů na realizaci projektu; 

pouţívá se pro stanovení ceny za inţenýrskou činnost a zpracování 

dokumentace. 

 Denní sazba s provozními náklady – k dohodnuté denní ceně se připočítají 

provozní náklady podle skutečných nákladů. [1] 
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Hlavním rysem odlišující veřejnou zakázku od ostatních je, ţe musí být zadána 

v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 

téţ ZZVZ). Jedná se o nový zákon nabývající účinnost dnem 1. 10. 2016, který zrušil 

dosavadní zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách a zákon č. 139/2006 Sb.  

O koncesním řízení a koncesních smlouvách, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí 

právní odpisy k oběma zákonům. 

Zákon upravuje především pravidla pro zadávání veřejných zakázek, povinnosti 

dodavatelů při jejich zadávání, uveřejňování informací o veřejných zakázkách, zvláštní 

podmínky fakturace za plnění veřejných zakázek, informační systém apod. Nový zákon 

představuje transpozici tří nových evropských zadávacích směrnic a to 2014/24/EU,  

o zadávání veřejných zakázek, 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími 

v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních sluţeb a 2014/23/EU 

o udělování koncesí, všechny ze dne 26. 2. 2014 s platností od 18. 4. 2014. 

Zákon by měl výrazně přispět ke sníţení administrativní zátěţe, zjednodušit 

zadávací proces a tím zkrátit dobu zadávání veřejných zakázek a zadávací řízení  

by se mělo stát flexibilnější. Členění zákona je také přehlednější: 

 Část první – Obecná ustanovení 

 Část druhá – Základní ustanovení o zadávacích řízeních 

 Část třetí – Podlimitní reţim 

 Část čtvrtá – Nadlimitní reţim 

 Část pátá – Zjednodušený reţim 

 Část šestá – Zvláštní postupy 

 Část sedmá – Zadávání sektorových veřejných zakázek 

 Část osmá – Zadávání koncesí 

 Část devátá – Zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany nebo 

bezpečnosti 

 Číst desátá – Společná ustanovení 

 Část dvanáctá – Informační systém o veřejných zakázkách 

 Část třináctá – Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele 

 Části čtrnáctá a patnáctá – Přechodná a závěrečná ustanovení [4, 8] 
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ZZVZ vymezuje celkem tři kategorie zadavatele veřejné zakázky a to: 

 Veřejný zadavatel 

o Česká republika a organizační sloţka státu, která je povaţována  

za samostatného zadavatele. 

o Česká národní banka. 

o Státní příspěvková organizace. 

o Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace. 

o Jiná právnická osoba financována veřejným zadavatelem. 

 Dotovaný zadavatel - není jiţ pouţíván tento výraz 

o Právnická nebo fyzická osoba, která k úhradě nadlimitní  

nebo podlimitní veřejné zakázky pouţije více neţ 200 000 000 Kč, 

nebo více jak 50 % peněţních prostředků poskytnutých z rozpočtu 

veřejného zadavatele nebo rozpočtu EU. 

 Sektorový zadavatel – také se jiţ nepouţívá tento výraz 

o Zadavatel relevantní činnosti – v §153 vysvětleno, ţe relevantní 

činností se rozumí odvětví plynárenství, teplárenství, 

elektroenergetiky a vodárenství. [8, 11] 

Obrázek 3.1 – Vývoj průměrného počtu nabídek v letech 2011-2016 v ČR [13; s.18]  
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Obrázek 3.2 – Schéma dělení veřejných zakázek [vlastní, podle 11] 

 

 Veřejné zakázky na dodávku – předmětem je pořízení věci, zvířat  

nebo ovladatelných sil. 

o Realizuje se formou koupě, koupě na splátky, nájmu, pachtu, leasing 

atd… 

o Předmětem můţe být i poskytnutí sluţby – umístění, drobná montáţ 

nebo uvedení zboţí do provozu (nesmí být tyto činnosti hlavním 

účelem VZ). 

 Veřejné zakázky na stavební práce – předmětem takové zakázky se rozumí: 

o Zhotovení stavby jako výsledek montáţních nebo stavebních prací. 

o Projektové činnosti. 

 Veřejná zakázka na služby – jakékoliv zakázky, které nejsou povaţovány 

za zakázky na stavební práce. 

o Je povaţována i VZ, která není na stavební práce, jejímţ předmětem 

jsou dodávky a sluţby (pokud je hlavním účelem poskytnutí sluţby). 
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Obrázek 3.3 – Vývoj průměrného počtu nabídek v letech 2011-2016 v ČR – Veřejný zadavatel    

[13; s.19]  

Obrázek 3.4 – Vývoj průměrného počtu nabídek v letech 2011-2016 v ČR – Soukromý zadavatel 

[13; s.19] 

 

Předpokládanou hodnotou VZ je zadavatelem předpokládaná výše úplaty vyjádřená 

v penězích, za kterou bude VZ vyhotovena. Tato cena musí být stanovena před zadáním 

veřejné zakázky nebo před zahájením zadávacího řízení. Do ceny se nezahrnuje daň 

z přidané hodnoty. 

Danou hodnotu stanovíme na základě údajů a informací o zakázce stejného  

či podobného plnění. Pokud takové informace nemáme k dispozici, vychází zadavatel 

z průzkumu trhu, předběţných trţních konzultací apod. Předpokládanou hodnotu tvoří 

hodnota všech plnění, která mohou vyplývat ze smlouvy, předpokládaná hodnota změn 

závazků ze smlouvy (vyplývající ze zadávací dokumentace), obsahuje dále 
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předpokládané ceny odměn, cen nebo jiných plateb, které zadavatel poskytne 

dodavatelům. [11, 8] 

 Nadlimitní veřejná zakázka – předpokládaná hodnota je rovna  

nebo přesahuje limit stanovený nařízením vlády č.172/2016 Sb. 

o Finanční limit pro VZ nadlimitní na stavební práce je pro všechny 

druhy zadavatelů stanoven 142 668 000 Kč bez DPH. 

o Finanční limit pro VZ nadlimitní na dodávky a sluţby: 

1. Hodnota zakázky je vyšší neţ 3 686 000 Kč bez DPH –

Zadavatelem je Česká republika nebo státní příspěvková 

organizace. 

2. Hodnota zakázky je vyšší neţ 5 706 000 Kč bez DPH – 

Zadavatelem je územní samosprávný celek nebo jeho 

příspěvková organizace nebo jiná právnická osoba a dotovaný 

zadavatel. 

3. Hodnota zakázky je vyšší neţ 11 413 000 Kč bez DPH – 

Zadavatelem je sektorový zadavatel nebo je zadávána  

za účelem obrany a bezpečnosti státu. 

 Podlimitní veřejná zakázka – předpokládaná hodnota nedosahuje limitu  

pro nadlimitní VZ a zároveň přesahuje limit stanovený pro zakázky malého 

rozsahu. 

o Zadavatel můţe vyuţít jejich zadání v podlimitním řízení  

nebo ve zjednodušeném režimu. 

 Veřejná zakázka malého rozsahu – předpokládaná hodnota VZ na stavební 

práce musí být niţší nebo rovna:  

o U stavebních prací 6 000 000 Kč bez DPH. 

o U dodávek a sluţeb 2 000 000 Kč bez DPH. [11, 8] 
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Podíl veřejných zakázek 
v ČR v roce 2016
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Podlimitní

VZMR

Neuvedeno

Tabulka 3.2 -  Přehled veřejných zakázek dle limitu za rok 2016 [vlastní, podle 13; s.15] 

Limit VZ Počet zadaných 

VZ 

Podíl zadaných VZ 

v % 

Hodnota v mld. 

Kč 

Podíl na hodnotě 

v % 

Nadlimitní 4 771 39,1 202 74,6 

Podlimitní 6 995 57,3 55 20,3 

VZMR 60 0,5 0 0,1 

Neuvedeno 383 3,10 14 5,00 

Celkem 12 209 100,0 271 100,0 

Obrázek 3.5 – Podíl veřejných zakázek v ČR v roce 2016 [vlastní, podle 13; s.15] 

 

Proces zadávání veřejných zakázek a průběh výběrového řízení závisí na předmětu 

veřejné zakázky a její předpokládané hodnotě. Tento proces je upravený zákonem  

a zadavatel vybírá na základě splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek 

nejvhodnější nabídku na realizaci. 

Zadávací řízení dodavatel zahájí tak, ţe odešle oznámení o zahájení zadávacího 

řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek nebo Úředního věstníku 

Evropské unie. Tímto krokem vyzývá dodavatel o zaslání nabídky nebo ţádost  

o účast - záleţí na druhu řízení. Informace o zahájení tohoto řízení musí být uveřejněna  

na profilu zadavatele, stejně jako veškeré další informace a dokumenty k VZ. [4, 8] 
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Obecný průběh zadávacího řízení sestává z následujících kroků: 

 Zadavatel definuje druh zadávacího řízení – dle charakteristiky záměru  

a předpokládané hodnoty. 

 Zadávací řízení je zahájeno odesláním příslušného oznámení včetně 

zveřejnění zadávací dokumentace (obsahuje veškeré podmínky účasti  

v zadávacím řízení stanovené zadavatelem) na profilu zadavatele. 

 Podání nabídek nebo ţádostí o účast. 

 Hodnocení podaných nabídek. 

 Posouzení všech podaných nabídek (nově dle ZZVZ pouze nabídky 

vybraného uchazeče). 

 Výběr nejvhodnější nabídky a zveřejnění výsledků zadávacího řízení.  

[11, 12] 

 

a) zjednodušené podlimitní řízení; 

b) otevřené řízení; 

c) uţší řízení; 

d) jednací řízení s uveřejněním; 

e) jednací řízení bez uveřejnění; 

f) řízení se soutěţním dialogem; 

g) řízení o inovačním partnerství; 

h) koncesní řízení, nebo; 

i) řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném reţimu. 

 

 

 Na dodávky, sluţby nebo stavební práce. 

 Zahajuje se výzvou k podání nabídky na profilu zadavatele –  

pro neomezený počet dodavatelů. 

 Udavatel můţe zaslat výzvu, po jejím uveřejnění, konkrétním dodavatelům 

(minimum 5 dodavatelů). 

 Průběh řízení: uveřejnění výzvy k podání nabídek  podání nabídek, 

jmenování komise (pro otevírání a hodnocení nabídek)  otevírání obálek 

s nabídkami  hodnocení nabídek  uzavření smlouvy  uveřejnění 

výsledků 
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 Jedná se o neomezené zadávací řízení, čímţ se rozumí, ţe k podání nabídky 

je oprávněn jakýkoliv dodavatel. 

 Uveřejnění je výzvou k podání nabídek a splnění kvalifikace. 

 Průběh řízení: uveřejnění oznámení  

 podlimitní VZ ve Věstníku veřejných zakázek 

 nadlimitní VZ ve Věstníku veřejných zakázek  

a Úředním věstníku Evropské unie 

 předloţení nabídek (kvalifikace je součástní nabídky)  

posouzení a hodnocení nabídek  rozhodnutí o přidělení 

zakázky  uzavření smlouvy  uveřejnění výsledků  

 

 Zadavatel vyzve neomezený počet dodavatelů k zaslání ţádosti –  

po posouzení vyzve vybrané zájemce k podání nabídky. 

 Oznámení uţšího řízení je výzvou k podání ţádosti o účast a k prokázání 

splnění kvalifikace. 

 Průběh řízení: uveřejnění oznámení  

 podlimitní VZ ve Věstníku veřejných zakázek 

 nadlimitní VZ ve Věstníku veřejných zakázek  

a Úředním věstníku Evropské unie 

 předloţení ţádosti a dokumentů o kvalifikaci  posouzení 

kvalifikace  výzva k podání nabídek  předloţení nabídek  

 posouzení a hodnocení nabídek  rozhodnutí o přidělení 

zakázky  uzavření smlouvy  uveřejnění výsledků 

 

 Lze pouţít pouze v případech uvedených v zákonu (např: součást plnění VZ 

je návrh řešení nebo inovativní řešení, VZ nemůţe být zadána  

bez předchozího jednání z důvodu sloţitosti atd..). 

 Zadavatel můţe v průběhu měnit nebo doplňovat zadávací podmínky. 

 Oznámení jednacího řízení s uveřejněním je výzvou k podání ţádosti  

o účast a k prokázání splnění kvalifikace. 

 Zadavatel můţe sníţit počet účastníků v oznámení. [11, 16] 
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 Průběh řízení: uveřejnění oznámení  

 podlimitní VZ ve Věstníku veřejných zakázek 

 nadlimitní VZ ve Věstníku veřejných zakázek  

a Úředním věstníku Evropské unie 

 předloţení ţádosti o účast a dokumentů o kvalifikaci  

posouzení kvalifikace  výzva k podání předběţných 

nabídek  předloţení předběţných nabídek  jednání  

o předběţných nabídkách (ve prospěch zadavatele, můţe  

se sníţit počet nabídek)  výzva k podání nabídek dle příp. 

změněných nebo doplněných zadávacích podmínek  

předloţení nabídek  posouzení a hodnocení nabídek  

rozhodnutí o přidělení zakázky  uzavření smlouvy  

uveřejnění výsledků 

 

 Pouţito pouze ve výjimečných případech dle zákona: 

o Pokud podstatně nebyly změněny podmínky oproti předchozím 

vyjmenovaným řízením, v nichţ nebyly podané ţádné nabídky 

 nebo ţádosti o účast, nabídky nesplňovali poţadavky nebo účastníci 

nesplnili podmínky účasti. 

o Pokud můţe být VZ splněna pouze určitým dodavatelem. 

o V případě krajní nouze, kdy není čas na jiný druh řízení. 

 Je vyzván jeden nebo více dodavatelů k jednání o moţnostech plnění VZ. 

 Zadavatel je povinen zdůvodnit pouţití řízení bez uveřejnění Evropské 

komisi na její ţádost. 

 Průběh řízení: výzva k jednání nebo k podání nabídek nebo zahájení 

jednání s dodavatelem  jednání s účastníky (zadavatel můţe v průběhu 

jednání měnit zadávací podmínky)  předloţení nabídek  posouzení  

a hodnocení nabídek  rozhodnutí o přidělení zakázky  uzavření 

smlouvy  uveřejnění výsledků 
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 Je výzvou neomezenému počtu dodavatelů k podání ţádosti o účast. 

 Průběh řízení: uveřejnění oznámení  

 podlimitní veřejné zakázky ve Věstníku veřejných 

zakázek 

 nadlimitní veřejné zakázky ve Věstníku veřejných 

zakázek a Úředním věstníku Evropské unie 

 výzva k účasti neomezenému počtu dodavatelů  posouzení 

souladu ţádosti o účast se zadávacími podmínkami  výzva  

k podání předběţných nabídek  soutěţní dialog s cílem nalézt 

řešení způsobilá splnit podmínky zadavatele  ukončení jednání 

(způsob řešení i varianty) = výzva podání nabídek  předloţení 

nabídek  posouzení a hodnocení nabídek  rozhodnutí o přidělení 

zakázky    uzavření smlouvy  uveřejnění výsledků 

 

 Nový druh zadávacího řízení. 

 Pouţito pouze v případě, ţe ze strany zadavatele je potřeba vývoje 

inovativní dodávky nebo sluţby, inovativních stavebních prací a následné 

koupě výsledných dodávek, sluţeb nebo stavebních prací  nelze uspokojit 

potřeby prostřednictvím řešení, které je jiţ na trhu. 

 V zadávací dokumentaci jsou vymezeny postupné cíle v procesu výzkumu  

a vývoje a odměny za jejich dosaţení. 

 Zadavatel je oprávněn v průběhu řízení měnit především technické 

podmínky. 

 Průběh řízení stejný, jako u řízení se soutěţním dialogem – místo 

soutěţního dialogu se vede jednání o předběţných cenách. [8, 11, 16] 
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Tabulka 3.3 -  Statistika zadaných VZ pro rok 2016 [vlastní, podle 13; s.16] 

Druh zadávacího 
řízení 

Veřejní zadavatelé Sektoroví zadavatelé 

Počet 
zadaných 
VZ 

Podíl 
zadaných 
VZ v % 

Hodnota 
v mld. Kč 

Podíl na 
hodnotě 
v % 

Počet 
zadaných 
VZ 

Podíl 
zadaných 
VZ v % 

Hodnota 
v mld. Kč 

Podíl na 
hodnotě 
v % 

Zjednodušené 
podlimitní řízení 

2 459 21,40 9 4,00 6 0,80 0 0,00 

Otevřené řízení 6 386 55,50 160 71,90 274 38,80 26 54,20 

Užší řízení 345 3,00 29 13,00 12 1,70 1 2,10 

Jednací řízení s 
uveřejněním 

132 1,10 1 0,40 152 21,50 14 29,20 

Jednací řízení bez 
uveřejnění 

2 176 18,90 23 10,30 263 37,20 7 14,60 

Soutěžní se soutěžním 
dialogem 

4 0,00 0,5 0,20 0 0,00 0 0,00 

Celkem 11 502 100 223 100 707 100 48 100 

 

ZZVZ definuje zadávací dokumentaci jako veškerou písemnou dokumentaci,  

která obsahuje podmínky zadávacího řízení. Tato dokumentace je zpřístupněna 

účastníkům při zahájení zadávacího řízení na profilu zadavatele a jejím obsahem  

je i formulář pro zahájení řízení ve Věstníku veřejných zakázek. V oznámení o zahájení 

zadávacího řízení nebo výzvě je povinnost zadavatele uvést internetovou adresu profilu 

zadavatele. 

Zadávací podmínky jsou obsaţeny v zadávací dokumentaci, která musí být natolik 

podrobná, aby byl na jejím základě dodavatel schopen podat nabídku do zadávacího 

řízení. Nově je také zadavatel povinen označit části dokumentace, kterou vypracoval 

někdo jiný, neţ zadavatel. Pokud zadavatel provede předběţnou trţní konzultaci 

s odborníky či dodavateli, je povinen uvést v zadávací dokumentaci veškeré informace, 

které byly obsahem této konverzace a označit osoby, se kterými byla tato konverzace 

vedena. 

Zadávací podmínky musí dodavatel splnit, aby se mohl zúčastnit zadávacího 

řízení. Mohou být uvedeny v zadávací dokumentaci nebo je zadavatel účastníkům 

zadávacího řízení sdělí při jednání. Tyto podmínky nesmí ţádného dodavatele 

znevýhodňovat a musí jednoznačně souviset s předmětem VZ. Dodavatel můţe chtít  

po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace a ten je povinen toto vysvětlení 

 do 3 dnů uvést na profilu zadavatele. [8, 11] 

 



35 

 

Vyhláška č. 169/2016 Sb. Stanovuje rozsah dokumentace: 

 Rozsahem odpovídá dokumentaci pro provádění stavby, projektové 

dokumentaci pro provádění stavby nebo dokumentaci bouracích prací. 

 Dokumentace určuje stavbu v technických, ekonomických  

a architektonických podrobnostech. 

 Jednoznačně vymezuje předmět VZ – hmotné, materiálové,  

stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled 

a jakost. 

 Pokud je to vhodné, umoţní zadavatel prohlídku místa plnění. 

 Umoţňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a sluţeb včetně 

výkazu výměr. 

Soupis prací: 

 Je sestaven v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadávání stavebních 

prací – zahrnuje všechny předpokládané stavební práce, dodávky  

nebo sluţby. 

 Soupisy prací jsou zvlášť sestaveny pro stavební objekt, inţenýrský objekt 

nebo provozní soubor. 

 Poloţkou soupisu prací rozumíme kaţdou jednotlivou práci (dodávku  

či sluţbu) – podrobně vymezen obsah. 

 Kaţdá poloţka obsahuje pořadové číslo, označení cenové soustavy, popis 

poloţky vymezující druh a kvalitu práce, měrnou jednotku, mnoţství  

a výkaz výměr. 

 Můţe mít i elektronickou podobu. 

Vedlejší a ostatní náklady: 

 Souvisí se zhotovením stavby, ale nejsou obsaţeny v soupisu prací. 

 Vedlejší náklady (spojené s náklady na staveniště, ztíţenými 

podmínkami,…) i ostatní náklady (na vyhotovení dokumentace, geodetické 

měření,…) mohou být v jednom společném výpisu. 

Podmínky účasti v zadávacím řízení 

 Splnění kvalifikace 

 Technické podmínky 
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 Obchodní nebo jiné smluvní podmínky.  

 Zvláštní podmínky – zejména vlivu na ţivotní prostřední, sociální důsledků, 

atd… 

 Zadavatel můţe stanovit poţadavky na formu, obsah nebo způsob podání 

ţádosti o účast, předběţných nabídek nebo nabídek. [8, 11] 

Zejména kvalifikační předpoklady prošly v novém zákonu změnou. Kvalifikaci 

chápeme jako podmínku nebo vlastnost, kterou musí splnit dodavatel, který se uchází  

o plnění VZ. V případě nadlimitních zakázek musí zadavatel aspoň částečně prokázat 

splnění kvalifikace. 

Novinkou je, ţe zadavatel můţe provést posouzení kvalifikace pouze u nabídky, 

která bude zadavatelem vybrána na základě provedeného hodnocení nabídek. Posouzení 

nabídky je dodavatel povinen provést u vybraného uchazeče. Kvalifikační kritéria  

se nově dělí na kritéria způsobilosti a kritéria kvalifikace. 

Mezi kritéria způsobilosti můţeme zařadit prokázání základní způsobilosti 

předloţením výpisu či potvrzením příslušných úřadů. Profesní způsobilost je moţné 

doloţit výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence. Zadavatel rovněţ 

můţe poţadovat doloţení oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu 

VZ. 

Jako kritéria kvalifikace chápeme ekonomickou kvalifikaci, podle které zadavatel 

můţe ţádat, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval stanovené minimální 

úrovně, a to maximálně za 3 bezprostředně předcházející účetní období. Výše ročního 

obratu nesmí přesáhnout dvojnásobek předpokládané hodnoty VZ. Posledním kritériem 

kvalifikace je technická kvalifikace, jejíţ podmínky splněn jsou obsaţeny v zadávací 

dokumentaci a v oznámení o zahájení zadávacího řízení. [8, 11] 

 

Nově zadavatel není povinen stanovovat tuto lhůtu. Jedná se o takovou lhůtu,  

ve které nesmí účastníci odstoupit od zadávacího řízení. Pokud tuto lhůtu zadavatel 

stanoví, má povinnost do jejího konce odeslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. 

Pokud tak neučiní, je zadávací řízení ukončeno a zadavatel je povinen uhradit 

kompenzaci za vynaloţené náklady spojené s účastí na zadávacím řízení všem 

dodavatelům. Zadávací lhůta začíná běţet od konce lhůty pro podání nabídek. [11, 12] 
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V novém zákonu jsou kratší lhůty, neţ tomu bylo doposud a je to hlavně z důvodu, 

ţe nyní je většina lhůt stanovena v pracovních dnech. Zadavatel je povinen stanovit 

lhůty s ohledem na sloţitost jednotlivých úkolů, předmět VZ a na dobu nezbytně nutnou 

pro zpracování a předloţení nabídek účastníky. V následující tabulce shrnuji základní 

přehled minimálních lhůt stanovených zákonem. ZZVZ také stanovuje podmínky,  

kdy mohou být minimální lhůty zkráceny. [11] 

Tabulka 3.4 -  Souhrnná tabulka zákonných lhůt [vlastní, podle 11] 

Typy zadávacího 

řízení 

Nadlimitní veřejné zakázky 

Minimální délka lhůty pro podání 

ţádosti o účast/nabídky 

Podlimitní veřejné zakázky 

Minimální délka lhůty pro podání 

ţádosti o účast/nabídky 

Otevřené řízení 30 dnů pro podání nabídky 

15 pracovních dnů pro podání nabídky 

na VZ na dodávku/sluţby 

20 pracovních dnů pro podání nabídky 

na VZ na stavební práce 

Uţší řízení 

30 dnů pro podání ţádosti o účast 

25 dnů pro podání nabídky 

15 pracovních dnů pro podání ţádosti 

o účast 

15 pracovních dnů pro podání nabídky 

Jednací řízení s 

uveřejněním 

30 dnů pro podání ţádosti o účast 

25 dnů pro podání předběţné 

nabídky 

15 pracovních dnů pro podání ţádosti 

o účast 

15 pracovních dnů pro podání 

předběţné nabídky 

Zjednodušené 

podlimitní řízení 

 
11 pracovních dnů pro podání nabídky 
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Nabídky se podávají elektronicky prostřednictvím zadavatele stanoveného 

elektronického nástroje nebo v listinné podobě v uzavřené obálce označené názvem VZ. 

Dodavatel můţe podat pouze jednu nabídku. Nabídka musí obsahovat dokumenty 

poţadované zadavatelem, údaje, dokumenty a případně vzorky rozhodné pro hodnocení 

nabídek. Veškeré písemnosti jsou předkládány v českém nebo slovenském jazyce 

s výjimkou vysokoškolských diplomů, které mohou být vydávány v latinském jazyce. 

Zadavatel můţe stanovit v zadávací dokumentaci jiný jazyk, ale český jazyk vyloučit 

nelze. 

 

Zadavatel otvírá nabídky podané účastníky zadávacího řízení a nesmí tak učinit 

dříve neţ uplyne lhůta pro podání nabídek. Otvírání nabídek v elektronické podobě  

je rozuměno její zpřístupnění zadavateli, který musí ověřit, zda byla nabídka doručena 

ve stanovené lhůtě, její autentičnost a zda s ní nebylo před jejím otevřením 

manipulováno. Otvírání nabídek v listinné formě se provede formou otvírání obálek 

s nabídkami, kde mohou být přítomni i účastníci zadávacího řízení. Zadavatel sděluje 

přítomným osobám identifikační údaje účastníků a údaje z nabídek odpovídající číselně 

vyjádřitelným kritériím hodnocení. Zadavatel je povinen vyhotovit písemný protokol 

s těmito údaji a se seznamem nabídek. Pokud se jedná o elektronickou aukci, otvírání 

obálek se koná bez přítomnosti těchto účastníků. 

 

Můţe tak učinit prostřednictvím oznámení o zahájení zadávacího řízení  

nebo ve výzvě a současně uvede minimální počet účastníků. Minimální počet účastníků 

jsou ze zákona alespoň 3. Jako kritérium pro sníţení počtu nabídek stanoví zadavatel 

kritéria technické kvalifikace. Toto sníţení počtu účastníků není moţné pouţít 

v otevřeném nebo uţším řízení. 

Obdobně zákon popisuje snížení počtu předběžných nabídek a řešení.  

Zde se jako kritérium pro sníţení počtu pouţívá kritérium kvality stanovené  

pro zadávací řízení. Zadavatel vyloučí ty účastníky, kteří nebyli dle předchozích 

parametrů vybráni. [11] 
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Podle nového ZZVZ není povinností zadavatele stanovit hodnotící komisi 

s výjimkou VZ s hodnotou převyšující 300 mil. Kč. Jiţ v zadávací dokumentaci 

 je zadavatelem uvedeno, ţe nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti, 

která se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.  

Je také moţné hodnotit ekonomickou výhodnost dle nejniţší nabídkové ceny  

nebo nejniţších nákladů. V řízení o inovační partnerství, v řízení se soutěţním dialogem 

nebo v případě VZ na sluţby uvedené v zákoně se nesmí pouţít hodnocení dle nejniţší 

nabídkové ceny. 

Pokud zadavatel zvolí hodnocení dle kvality je nucen stanovit kritéria, které mohou 

být zejména: 

a) technická úroveň; 

b) estetické nebo funkční vlastnosti; 

c) uţivatelská přístupnost; 

d) sociální, environmentální nebo inovační aspekty atd… 

Kritéria kvality musí být vymezena tak, aby podle nich nabídky mohly být 

porovnatelné. Zadavatel můţe stanovit pevnou cenu a hodnotit pouze kvalitu 

nabízeného plnění.  

Postup při hodnocení nabídek 

 Hodnocení nabídek je provedeno dle pravidel pro hodnocení nabídek 

uvedených v zadávací dokumentaci. 

 Je pořízena písemná zpráva o hodnocení, která obsahuje: 

o Identifikace zadávacího řízení. 

o Fyzické osoby, které se na hodnocení podílely. 

o Seznam hodnotících nabídek. 

o Popis hodnocení, které obsahuje i výsledek hodnocení nabídek.  

[3, 11] 
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Elektronická aukce 

 Zadavatel můţe po hodnocení nabídek poţadovat elektronickou aukci – 

v takovém případě jsou všichni účastníci bez vzájemné identifikace. 

 V zadávací dokumentaci musí být uvedeno alespoň – kritéria hodnocení, 

případná omezení hodnot nabídek, informace, které budou poskytnuty 

účastníkům během aukce a také informace o průběhu aukce, dál podmínky, 

dle kterých budu moci účastníci podávat nové aukční hodnoty. 

 Postup: 

o Před zahájením aukce je třeba posoudit nabídky, vyloučit účastníky 

co nesplnily podmínky a ohodnotit nabídky. 

o Po hodnocení jsou výsledky zavedeny do elektronické aukce 

 jako výchozí stav. 

o Všichni účastníci obdrţí elektronicky výzvu pro podání nové aukční 

hodnoty. 

o Elektronická aukce začíná nejdříve 2 pracovní dny od odeslání 

výzvy. 

o V této výzvě jsou všechny potřebné informace týkající se aukce, 

také informace o výsledku hodnocení nabídky příslušného účastníka 

a matematický vzorec (dle vzorce se mění pořadí během aukce); 

obsahuje také potřebné informace, pokud je aukce sloţena z více 

aukčních kol. 

o Po celou dobu trvání aukce je zadavatel povinen umoţnit všem 

účastníkům přístup k informacím o jeho aktuálním pořadí. 

o Elektronická aukce končí buď: 

 Po uplynutí stanovené doby. 

 Pokud se nezměnilo pořadí po podání nových nabídek. 

 Byl vyčerpán počet aukčních kol. [8, 11] 

 

Jak jsem jiţ zmínila v předchozí části, je vybrán dodavatel s nejekonomičtější 

nabídkou. Pouze v případě, ţe bude podána jen jedna nabídka,  

není nutné provádět hodnocení. Po výzvě zadavatele musí vybraný dodavatel předloţit 

doklady o kvalifikaci, doklady a vzorky (pokud si je zadavatel vyhradil) a další 

dokumenty, které stanovuje zákon. Pokud se tak nestane, zadavatel vybraného 
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dodavatele vyloučí. V takovém případě zadavatel můţe vyzvat k uzavření smlouvy 

dalšího účastníka, a to v pořadí, které bylo určeno hodnocením, elektronickou aukcí 

nebo z výsledků nového hodnocení (pouze kdyţ by vyloučení účastníka výrazně 

ovlivnilo původní pořadí nabídek). 

Po výběru dodavatele rozešle zadavatel neprodleně oznámení o o svém rozhodnutí 

všem účastníkům zadávacího řízení. Součástí tohoto oznámení je zpráva o hodnocení 

nabídek a výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele.  

Tyto podmínky neplatí pro řízení bez uveřejnění a zadávacího řízení, kde je pouze jeden 

účastník. 

Zadavatel rozešle oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění do 30 dnů 

od uzavření smlouvy. Vypovědět nebo odstoupit od smlouvy můţe zadavatel v případě, 

ţe v jejím plnění nelze dál pokračovat, aniţ by byla porušena pravidla uvedená v ZZVZ 

nebo pokud zjistí, ţe smlouva neměla být uzavřena např.: pokud měl být účastník 

vyloučen z řízení nebo předloţil dokumenty a vzorky neodpovídající skutečnosti.  

[8, 11] 

 

Důvody pro zrušení ze strany zadavatele rozděluje zákon do tří bodů, přičemţ 

v prvním se jedná o moţnost, ţe se do zadávacího řízení nikdo nepřihlásí.  

Další moţnosti jsou - ţe se přihlásí méně účastníků, neţ je stanovený limit, zadavatel 

neobdrţí dotaci, dodavatel předloţil neekonomickou nabídku, zadavatel zahájil řízení, 

aniţ by k tomu byl povinen, apod. Poslední bod se týká jednacího řízení bez uveřejnění, 

kdy zadavatel účastníkům sdělí důvod zrušení zadávacího řízení. Zadavatel je povinen 

rozeslat písemně rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení všem účastníkům ve formě  

a lhůtě, jakou ukládá zákon. [11] 

 

Dozorem nad dodrţování ZZVZ je stanoven Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěţe, který přezkoumává činnost zadavatelů. Dodavatel můţe podat námitku, pokud 

je přesvědčen, ţe postupem zadavatele VZ vznikla újma. Pokud tento spor nevede  

ke zdárnému konci a vyřešení sporu mezi dodavatelem a zadavatelem, můţe  

se dodavatel obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe s návrhem  

na přezkoumání úkonů zadavatele. 

Námitky se podávají písemně a to proti úkonům a opomenutím ze strany 

zadavatele, chybné volbě zadávacího řízení nebo reţimu VZ nebo postupu zadavatele. 
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Námitky musí být zadavateli doručeny do 15 dnů ode dne porušení zákona a nejpozději 

do podepsání smlouvy. [8, 11] 

 

Jedná se o informační systém veřejné správy, jehoţ správu zajišťuje Ministerstvo 

pro místní rozvoj a obsahuje: 

 uveřejňování informací o VZ; 

 seznam kvalifikovaných dodavatelů; 

 seznam certifikovaných dodavatelů; 

 elektronické trţiště veřejné správy; 

 rejstříky -  koncesních smluv; osob se zákazem plnění veřejných zakázek; 

osob se zákazem plnění koncesních smluv; 

 statistiky, číselníky a klasifikace; 

 profily zadavatelů. 

Aby byl systém co nejvíce srozumitelný, je zde také sekce metodická podpora.  

Zde například zveřejněn podrobný postup a vzorový příklad vyplnění smluv, metodika 

k vyhláškám apod. [14] 

Součást informačního systému o VZ je samostatný Věstník veřejných zakázek. 

Představuje jednotné místo pro uveřejňování základních informací o veřejných 

zakázkách. Hned na úvod si uţivatel můţe stáhnout metodický manuál, který popisuje 

základní a vylepšené moţnosti prostředí věstníku. 

Na hlavní straně VVZ najdeme informace ohledně formulářů – jejich vyhledávání  

a podání. Je zde také sekce Dnešní změny, která seznamuje účastníky o nových 

uveřejněních, nových zakázkách, změnách a vítězích zadaných VZ. Můţeme zde najít 

 i odkaz na VZ, které mají lhůtu podání do aktuálního týdne a jsou rozděleny  

dle předmětu. Další funkcí je vyhledávání profilu, nápověda a dokumentace. [15] 
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Nové Město na Moravě je město v okrese Ţďár 

nad Sázavou v kraji Vysočina, na jiţním okraji 

Ţďárských vrchů. Město má výborně zpracované 

internetové stránky www.nmnm.cz, ze kterých  

se kaţdý můţe dozvědět vše o jeho fungování, 

kulturních a společenských akcích, schůzích, 

novinkách a o všem podstatném pro chod Nového 

Města na Moravě. Na stránkách jsou také zveřejněny 

všechny veřejné zakázky zadávané obcí. 

 

V komunálních volbách si občané kaţdé 3 roky zvolí 23 zastupitelů, kteří budou 

rozhodovat o budoucnosti města. Ze svých řad vyberou novou radu, místostarostu  

a starostu. Zastupitelé především odpovídají za dodrţování plánu rozvoje města 

 a za hospodaření s městským majetkem. Obecní samospráva rozhoduje například  

o opravě chodníků, otevření mateřské školky, má moţnost poskytnout pronájem 

obecních prostor, zajišťuje osvětlení, dopravu do dalších obcí, zřizuje hřiště, autobusové 

zastávky, podporuje kulturní ţivot ve městě tím, ţe spolupracuje se spolky, pořádá 

výstavy, plesy, podporuje místní sportovce. 

Funkce zastupitele ani radního není funkcí uvolněnou, a je tak vykonávána  

ve volném čase, po práci. Zastupitelstvo si zřizuje výbory, které mu poskytují potřebné 

informace. Jde o Finanční výbor, který kontroluje hospodaření s majetkem a finančními 

prostředky města, a dále pak Kontrolní výbor, který má na starost kontrolu plnění 

usnesení zastupitelstva a rady. Záleţitostmi jednotlivých místních částí se pak zabývají 

takzvané osadní výbory. 

Starosta:   Michal Šmarda 

Místostarosta:  Stanislav Marek 

  

Obrázek 4.1 - Znak Nového Města na 

Moravě [20] 

http://www.nmnm.cz/
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Jsou to právě radní, kteří překládají svá doporučení k jednání zastupitelů. Práce 

radního je tak časově mnohem náročnější neţ práce zastupitele. Rada má 7 členů, mezi 

které patří i starosta a místostarosta. Rada města má k dispozici poradní orgány 

 v podobě komisí. Zřízeny tak byly komise: 

 komise společenská a kulturní; 

 komise pro mládeţ, sport a volný čas; 

 komise pro rozvoj města; 

 komise bytová; 

 komise dopravní; 

 komise pro sociální oblast; 

 komise pro rozvoj podnikání a zaměstnanosti. 

Komise zřizuje rada města jako své iniciativní a poradní orgány, kterým ukládá  

v rámci své působnosti úkoly podle svých potřeb, řídí, kontroluje a hodnotí jejich 

činnost a jmenuje jejich předsedy a členy. Přidělovat úkoly komisi jsou oprávněni 

kromě rady i starosta a jeho zástupci v rozsahu svých kompetencí. Za svou činnost 

odpovídají radě. Kromě plnění úkolů, které komisi rada uloţila, předkládá komise radě 

na úseku činnosti, pro který byla zřízena, stanoviska a náměty. Rada je oprávněna 

komise rušit, slučovat a rozdělovat. 

Na internetových stránkách Nového Města na Moravě jsou dostupné záznamy  

a zápisy ze schůzí rady a plánovaný program dalšího zasedání. 
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Obrázek 4.2 – Organizační struktura MÚ Nové Město na Moravě [vlastní, podle 20]
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PŘÍJMY 

Tabulka 4.1 – Příjmy pro rok 2017 [vlastní, podle 18] 

Druh příjmů Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost 

Daňové 128 269 100 Kč 128 699 100 Kč 130 061 171 Kč 

Kapitálové 8 440 000 Kč 4 486 370 Kč 3 865 515 Kč 

Nedaňové 46 132 400 Kč 40 766 819 Kč 36 274 425 Kč 

Přijaté dotace 25 229 224 Kč 44 905 644 Kč 41 691 852 Kč 

Celkem 208 070 724 Kč 218 857 934 Kč 211 892 962 Kč 

Obrázek 4.3 – Struktura příjmů v roce 2017 [vlastní, podle 18]

 

Obrázek 4.4 – Celkové příjmy města v roce 2017 [vlastní, podle 18] 

Celkem upravený rozpočet – příjmy: 218 857 934 Kč včetně DPH 

 Běţné příjmy: 201 383 456 Kč  

 Ostatní příjmy: 17 474 478 Kč  

Skutečné příjmy: 211 892 962 Kč včetně DPH 

211 892 962 Kč

6 964 971 Kč

Celkové příjmy města ke dni 1. 12. 2017

Obdrženo

Bude obdrženo



47 

 

VÝDAJE 

Tabulka 4.2 – Výdaje pro rok 2017 [vlastní, podle 18] 

Druh výdajů 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutečnost 

Bezpečnost a veřejný 

pořádek 
3 804 100 Kč 4 015 100 Kč 3 595 702 Kč 

Bydlení, komunální 

sluţby, územní rozvoj 
52 602 600 Kč 56 169 591 Kč 43 803 570 Kč 

Civilní připravenost na 

krizové stavy 
463 000 Kč 463 000 Kč 0 Kč 

Doprava 32 630 900 Kč 33 087 220 Kč 21 236 932 Kč 

Kultura a sdělovací 

prostředky 
12 260 800 Kč 13 873 387 Kč 11 711 681 Kč 

Lesní hospodářství 1 870 000 Kč 3 602 230 Kč 2 975 185 Kč 

Ostatní činnosti 

související se sluţbami 

pro obyvatelstvo 

50 000 Kč 102 235 Kč 52 235 Kč 

Poţární ochrana 2 851 600 Kč 6 016 100 Kč 5 426 626 Kč 

Průmysl, stavebnictví, 

obchod a sluţby 
7 599 500 Kč 409 500 Kč 409 021 Kč 

Školství a sociální věci 26 151 500 Kč 35 029 393 Kč 32 250 334 Kč 

Tělovýchova a zájmová 

činnost 
16 937 000 Kč 17 426 693 Kč 13 087 236 Kč 

Veřejná správa 44 477 600 Kč 47 412 507 Kč 39 588 818 Kč 

Vnitřní obchod, sluţby, 

cestovní ruch 
333 000 Kč 333 000 Kč 214 573 Kč 

Vodní hospodářství 21 374 800 Kč 17 004 170 Kč 6 663 182 Kč 

Všeobecná pokladní 

správa 
20 533 000 Kč 14 841 101 Kč 12 240 107 Kč 

Zdravotnictví 0 Kč 81 000 Kč 81 000 Kč 

Ţivotní prostředí 13 960 300 Kč 15 620 683 Kč 13 318 728 Kč 

Celkem 
257 899 700 

Kč 
265 486 910 Kč 206 654 929 Kč 
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58 831 981 Kč

26 654 929 Kč

Celkové výdaje města ke dni 1. 12. 2017

Vyčerpáno

Zbývá vyčerpat

 V grafu nejsou vyznačeny druhy výdajů rovné 0% 

Obrázek 4.5 – Struktura výdajů v roce 2017 [vlastní, podle 18] 

Obrázek 4.6 – Celkové výdaje města v roce 2017 [vlastní, podle 18] 

Upravený rozpočet – výdaje: 265 486 910 Kč včetně DPH 

 Běţné výdaje: 176 758 594 Kč  

 Ostatní výdaje: 88 728 316 Kč  

o Velké opravy: 14 839 180 Kč  

o Investice: 73 889 136 Kč  

Skutečné výdaje: 206 654 929 Kč včetně DPH 

FINANCOVÁNÍ CELKEM PRO ROK 20017 

Skutečné příjmy-skutečné výdaje-splátka z předchozí finanční výpomoci 

211 892 962 – 206 654 929 – 10 000 000 = - 4 761 966 Kč včetně DPH

2%
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13%

7%
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6% 6%

Struktura výdajů
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Požární ochrana
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Všeobecná pokladní správa

Životní prostředí
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Seznam akcí a rozpočet 

Prvním krokem k realizaci zakázky je schválení seznamu akcí radou města. Ten  

je radě předkládán kaţdoročně v červnu. V listopadu se schvaluje rozpočet  

na následující rok, a pokud bude akce zahrnuta do rozpočtu, je moţné zadat zpracování 

studie. To je realizováno soutěţí obvykle pro tři aţ čtyři projektanty. 

Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace 

Komise pro rozvoj města doporučí studii, která jde poté do rady města a ta tuto 

studii schválí a následně zadá výběrové řízení na zpracování projektové dokumentaci. 

V podmínkách zadávací dokumentace pro toto výběrové řízení je poţadavek zpracovat 

projektovou dokumentaci na základě dané studie – rozumí se tím projektová 

dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení včetně všech potřebných 

vyjádření, zajištění vydání stavebního povolení, dále je poţadována projektová 

dokumentace pro provedení stavby (základ pro výběrové řízení na zhotovitele)  

a v průběhu realizace stavby je poţadován od projektanta autorský dozor. 

Vybraný projektant během zpracování dokumentace komunikuje s MÚ, převáţně 

s radou města a komisí pro rozvoj města, aby byla obeznámena s průběhem a mohla mít 

připomínky. O případných změnách opět rozhoduje rada města (v případě velké VZ 

rozhoduje zastupitelstvo). Po dokončení projektové dokumentace musí být  

opět schválena zakázka – v červnu v seznamu akcí a v listopadu při schvalování 

rozpočtu.  

Výběrové řízení na generálního dodavatele 

Výběrové řízení se řídí zákonem a směrnicí, která říká, ţe vše co je nad 50 000 Kč 

bez DPH se musí soutěţit a kritériem je nejniţší cena. Jak je asi patrné, největším 

problémem s tímto kritériem jsou vícenáklady spojené s výstavnou, které si nárokuje 

dodavatel. Můţe jít o snahu vykompenzovat si podanou nízkou nabídkovou cenu. 

O zakázkách malého rozsahu rozhoduje správce organizace, kde starosta  

a místostarosta mohou udělit výjimku – musí být popsány důvody, proč není nutné 

soutěţit veřejnou zakázkou a soutěţí se pouze poptávkou (například u výběru 

projektanta na zpracování studie). Jedná se tedy o zakázky na dodávky a sluţby  

do 2 000 000 Kč bez DPH a o zakázky na stavební práce do 6 000 000 Kč bez DPH. 
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V běţné praxi se ale tato výjimka uděluje maximálně u zakázek do 300 000 Kč  

bez DPH – obvykle při výběru projektanta. 

Hodnocení nabídek 

Zakázku malého rozsahu do 500 000 Kč bez DPH hodnotí správce organizace, 

který má zakázku na starosti a smlouvu podepíše starosta (případně místostarosta).  

U zakázky nad 500 000 Kč bez DPH zadávací podmínky schvaluje rada, pak je vypsáno 

výběrové řízení, po kterém správce organizace vybere nejlepší nabídku, výsledek 

schválí rada a starosta podepíše smlouvu o dílo. Na větší zakázky se stanovuje komise 

(úředníci, radní, správce organizace...), kteří otevřou obálky, prověří, zda jsou splněny 

zadávací podmínky a poté vyberou vítězného dodavatele. 

U podlimitních a nadlimitních zakázek je nutné podat nabídku papírovou formou 

v zalepené obálce a přiloţit CD. Tyto poţadavky jsou vţdy uvedeny v zadávací 

dokumentaci. Po vybrání dodavatele se elektronicky zašle obeznámení všem uchazečům 

ohledně vybrání dodavatele a toto rozhodnutí je zveřejněno na profilu zadavatele  

ve Věstníku veřejných zakázek a na portále E-ZAK. 

Kontrolní dny 

Projektant stanovuje harmonogram prací, který je součástí zadávací dokumentace 

pro výběrové řízení – firmu to částečně limituje v termínech. Ve smlouvě o dílo figuruje 

termín předání staveniště, kdy je o tomto úkonu sepsán předávací protokol a také 

 kdy budou probíhat kontrolní dny na stavbě. V průběhu stavby jsou obvykle jednou 

týdně a účastní se – správce organizace, technický dozor (u podlimitních  

a nadlimitních), autorský dozor (projektant), někdy i vedení města (vedoucí odboru 

nebo starosta) a samozřejmě zástupci dodavatele – stavbyvedoucí, mistr nebo jednatel 

firmy. Z kontrolních dnů jsou pořízeny zápisy a prezenční listina a oba tyto dokumenty 

se zasílají všem zúčastněným osobám.  

Ţádost o dotace 

U finančně náročnějších projektu je snahou města získat dotace, proto se stává, 

 ţe projekty čekají a je u nich pouze obnovováno stavební povolení a vyhledávají 

 se dotačně moţné tituly. Jak je tedy patrné, akce můţe být financována buď z vlastních 

finančních prostředků, nebo je zde podíl cizích prostředků – dotací. V případě získání 

dotace se fáze přípravy značně prodluţuje. Před zadání výběrového řízení na dodavatele 

stavby se pošle poskytovateli dotace kompletní zadávací dokumentace, kterou musí 

poskytovatel dotace schválit a aţ na základě toho je moţné vypsat výběrové řízení. 
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Pokud nastane v průběhu realizace jakákoliv změna, tak tato změna musí být 

odsouhlasena opět poskytovatelem dotace a následně je zpracován dodatek ke smlouvě. 

Financování 

Uţ při schvalování rozpočtu musí město počítat s tím, ţe projekt bude financován 

z vlastních zdrojů a aţ po dokončení bude vyplacena částka získaná dotací. V rozpočtu 

je tedy propsána celková částka projektu a finanční podíl města i dotace v celém 

průběhu trvání projektu. 

Pokud je projekt teprve ve fázi podání ţádosti o dotaci a v rozpočtu se počítá 

s jejím získáním, které ale nevyjde, jsou zde dvě moţnosti. Buď rada města odsouhlasí, 

ţe si projekt bude financovat pouze ze svých vlastních zdrojů a tím dojde k úpravě  

a navýšení rozpočtu města nebo akce nebude realizována (můţe se zkusit poţádat  

o dotaci znovu). Je na zváţení rady města, jak moc stojí o realizaci daného projektu.  

Od toho se odvíjí, zda by financovalo v případě neúspěchu s dotací, pouze z vlastních 

zdrojů. 

Zveřejňování VZ 

E-ZAK je elektronický nástroj pro výběrové řízení. Jsou zde zveřejněny zadávací 

podmínky, smlouva o dílo a podklady plynoucí ze studie. Jsou zde jak akce města,  

tak akce všech příspěvkových organizací. Podlimitní a nadlimitní se propisují 

 i do Věstníku veřejných zakázek. 

U kaţdého výběrového řízení má město vytipovaných 7-8 potencionálních 

dodavatelů, se kterými mají dobrou zkušenost, a těm se přes E-ZAK na základě zadání 

IČO a emailu odešle na příslušný mail upozornění, ţe bylo vypsáno výběrové řízení 

nebo ţe byli případně osloveni, aby se zúčastnili výběrového řízení. Podklady se zasílají 

aţ na vyţádání.
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Komunitní dům pro seniory bude slouţit pro osoby (seniory) ve věku 60 let a více. 

Jeho umístění je situováno v blízkosti nemocnice a v blízkosti centra, nachází  

se zde také zastávka MHD a do 10 minut pěší chůze veškerá občanská vybavenost. 

Dům je budován za účelem vytvoření komunity, proto bude v domě k dispozici 22 

bytových jednotek typu 1+KK (39,2 m
2
 a 44,75 m

2
). Součástí budou také společné 

prostory pro společné setkávání nájemníků a k menším bytovým jednotkám bude 

náleţet sklepní prostor. Součástí bude také venkovní zázemí, které bude doplněno 

okolní zelení, parkovými lavičkami, parkovacími místy a chodníky.  

 

Dokumenty nezbytné pro přípravu a řízení stavební zakázky Komunitní dům 

seniorů Nové Město na Moravě jsem vytvořila na základě konzultací s pracovníky MÚ. 

 

Popisuje jednotlivé základní kroky v průběhu realizovaného projektu a vytváří tedy 

osnovu průběhu celého projektu: 

strana 53; Obrázek 5.1 – Strukturní plán 

 

Znázorňuje vzájemné vztahy všech účastníků podílejících se na zakázce: 

strana 54; Obrázek 5.2 – Organigram projektu Komunitní dům seniorů 

 

Jednotlivé kroky ze strukturního plánu a účastníky z organigramu jsem přenesla  

do tabulky a do příslušných polí jsem doplnila výši odpovědnosti: 

strana 55; Tabulka 5.1 – Matice odpovědnosti 

 

Znázorňuje plán průběhu realizace zakázky a plánované náklady; na jeho vytvoření 

jsem pouţila softwarový nástroj MS Project: 

strana 56; Obrázek 5.3 – Časový plán 
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KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 

  Předinvestiční fáze   Investiční fáze  Provozní fáze   Fáze vyhodnocení 

Odsouhlasení projektu      Zahájení provozu  

Vypracování zadávací studie       

   

Plánování      Realizace 

 

Zadání VZ malého rozsahu na sluţby      VZ na stavební práce 

Výběr projektanta        

Vypracování dokumentace projektantem   Zadání VZ Podání nabídek  Hodnocení nabídek a přidělení zakázky 

Plánovaný průběh realizace projektu     

Územní a stavební řízení       Předání a převzetí staveniště 

Územní rozhodnutí a stavební povolení     Vlastní realizace  

Ţádost o dotace         SO-01     

 Udělení dotace          IO-01 – IO-10    

 Příprava na zadání VZ na stavební práce      PS-01  

Neočekávané vícepráce VZ na vícepráce 

Autorský dozor 

Technický dozor investora 

Koordinátor BOZP 

Zpracování dokumentace skutečného provedení 

Předání a převzetí stavby 

Kolaudace 

Obrázek 5.1 – Strukturní plán [vlastní]
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  Pracovníci MÚ 

  Externí účastníci výstavby 

 

 

 

 

Obrázek 5.2 – Organigram projektu Komunitní dům seniorů [vlastní]

VOLENÉ ORGÁNY MĚSTA 

Odbor stavební a 

ţivotního prostředí 

Odbor investic 

Odbor finanční 

Zpracovatel studie 
Zpracovatel PD, 

autorský dozor 

Stavební firma - 

zhotovitel 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

Technický 

dozor investora 

Koordinátor 

BOZP 

Ostatní dotčení 

účastníci 

EXTERNÍ ÚČASTNÍCI 
Zpracovatel studie: Ing.Arch. Vít Sladký   Technický dozor investora: Martin Šolc a vybraní pracovníci MÚ 

Zpracovatel PD, autorský dozor: SANTIS a.s.  Koordinátor BOZP: ENVIGEST PRO, s.r.o. 

Stavební firma – zhotovitel: Staredo s.r.o.  Ostatní dotčení účastníci: Celní úřad Jihlava, E.ON s.r.o., Ústav archeologické 

památkové péče Brno, Česká telekomunikační infrastruktura a.s 

 

 

 

Odbor správy 

majetku města 

Subdodavatelé 
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Tabulka 5.1 – Matice odpovědnosti [vlastní] 
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PŘEDINVESTIČNÍ FÁZE

odsouhlasení projektu Ř Z S

vypracování zadávací studie Ř S Z

INVESTIČNÍ FÁZE-plánování

zadání VZ malého rozsahu na služby Ř Z S

výběr projektanta Ř Z

vypracování dok. projektantem Ř S Z S

plánovaný průběh realizace projektu Ř,Z S S

územní a stavební řízení Ř,Z S

územní rozhodnutí a stavební povolení Ř,Z

žádost o dotace Ř,Z S

udělení dotace Ř,Z

příprava na zadání VZ na stavební práce Ř,Z S

INVESTIČNÍ FÁZE-realizace

zadání VZ na stavební práce Ř,Z S

podání nabídek VZ na stavební práce Ř,Z

hodnocení nabídek a přidělení zakázky Ř Z S

předání a převzetí staveniště Ř,Z S S

vlastní realizace SO-01; IO - 01-IO-10; PS-01 Ř S Z S S S

neočekávané vícepráce S Ř S S Z S S S

VZ na vícepráce Ř,Z S S S

autorský dozor Ř Z

technický doroz investora Ř Z

koordinátor BOZP Ř S S Z

zpracování dok. skut. provedení stavby Ř Z S

předání a převzetí stavby Ř S Z S

kolaudace Ř Z S S

PROVOZNÍ FÁZE

zahájení provozu Ř,Z

Pracovníci MÚ Externí účastníci výstavby

MATICE ODPOVĚDNOSTI

Komunitní dům seniorů

Legenda: Ř...... řídí
Z...... zpracovává
S...... spolupracuje
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Obrázek 5.3 – Časový plán [vlastní] 
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Výstavba Komunitního domu seniorů vychází ze schváleného strategického plánu 

rozvoje města a schváleného komunitního plánu sociálních sluţeb pro roky 2014–2018. 

Základním cílem obou plánů města v sociální oblasti v kategorii pro seniory  

a zdravotně postiţené je mimo jiné kladen důraz na podporu a rozvoj domů pro seniory. 

Na základě těchto dlouhodobých plánů města byl záměr podpory realizace výstavby 

Komunitního domu pro seniory schválen a přijat na 6. zasedání zastupitelstva města. 

Z hlediska územního plánování, je ve schváleném územním plánu daná lokalita,  

kde bude komunitní dům postaven, určena k vyuţití pro výstavbu občanské 

vybavenosti. 

V rámci přípravy stavby bylo osloveno šest subjektů (projektantů), na základě 

uzavření dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, kteří zpracovali  

a předloţily návrhy studie předpokládaného řešení zástavby a vyuţití řešeného území. 

Vítězem se stal Ing.Arch. Vít Sladky z ateliér Maviom se sídlem v Novém Městě  

na Moravě. 

Součástí studie byl návrh urbanistického a architektonického řešení stavby, určení 

objemových a plošných ukazatelů, orientační odhad investičních nákladů objektu  

01 Komunitní dům seniorů a samozřejmě vytvoření příslušných výkresů, jako situace 

širších vztahů, situace, dispoziční schéma objektu, vizualizace a další. 

 

V červnu 2015 rada města schválila zahájení přípravných prací, vypracování 

projektové dokumentace, podání ţádosti o dotace do programu MMR ČR a v případě 

získání této podpory doporučila realizaci projektu. Bylo také odsouhlaseno zahájení 

veřejné zakázky malého rozsahu na sluţby – projekční práce a související inţenýrskou 

činnost. Tato zakázka byla ale následně zrušena a rada města vyuţila směrnice, podle 

které přímo zadala zakázku malého rozsahu na služby, obsahující zpracování 

investičního záměru, projektové dokumentace, dokumentace pro provádění stavby, 

podrobného poloţkového rozpočtu a poloţkového výkazu výměr (soupis prací), 

zajištění inţenýrské činnosti a provedení autorského dozoru, dodavateli SANTIS a.s. 
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 Údaje o stavbě 

Název stavby:   Komunitní dům pro seniory Nové Město na Moravě  

Místo stavby:  Nové Město na Moravě 

Stavební úřad:   Nové Město na Moravě 

Krajský úřad:   Jihlava 

Předmět PD:   bytová výstavba 

Charakter stavby:   novostavba 

Cílem výstavby KODUSu je zajištění sociálního nájemního bydlení pro seniory 

 tak, aby tito senioři mohli setrvat maximální dobu ve svém přirozeném prostředí a byla 

podporována jejich soběstačnost prostřednictvím terénní sociální sluţby. V bytech 

seniorů bude moţnost poskytovat terénní pečovatelské sluţby tak, aby měli komplex 

sluţeb, který pomůţe zajistit jejich ţivotní potřeby (stravování, oblékání, hygiena, 

zachování základních ţivotních potřeb, orientace, mobilita, komunikace, péče o zdraví  

a osobní aktivity). 

Důraz je kladen na mezilidské vztahy, dále je důleţité, aby docházelo k přirozené 

integraci obyvatel – seniorů do společnosti prostřednictvím komunitního způsobu ţivota 

na principu sousedské výpomoci a prostřednictvím slavizačních činností, při zachování 

autonomie kaţdého jedince. Stavba bude mít charakter bytové stavby pro seniory, osoby 

se sníţenou schopností pohybu a orientace. 

 Údaje o řešeném území 

Stavební pozemek je vymezen parcelami (nebo částmi parcel): 1686, 1688/1, 

1688/2, 1696/1, 1696/2, 1696/3, 1697, 1700, 1704/3, 1704/33 a 2960/1 v k.ú. Nové 

Město na Moravě. Stavební pozemek je vymezen tak, ţe umoţňuje svou velikostí, 

polohou, uspořádáním a základovými poměry realizaci a uţívání navrhované stavby  

a je dopravně napojen na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou komunikaci. Stavba 

je umístěna v širším okolí centrální části obce a je napojena na místní komunikační síť. 

Okolní zástavba je tvořena občanskou vybaveností a bytovou zástavbou. Přístup  

na stavební pozemek je stávající z místní komunikace (ul.Ţďárská a ul. Purkyňova) 

napojené na silnici I/19 (ul.Brněnská). Stávající silniční síť bude bez úpravy. 



59 

 

 

 Stávající stav 

Novoměstské sociální sluţby evidují cca 200 ţádostí o přidělení bytu v DsPS. 

Většina ţadatelů má podanou ţádost z důvodu pocitu bezpečí a jistoty. Také tímto 

způsobem podává městu informaci, ţe v budoucnu budou přidělení bytu poţadovat  

a budu potřebovat sociální sluţbu. V posledních 2 letech přibylo váţných ţadatelů  

o byt, kteří by přivítali přidělení bytu co nejdříve. Z demografické analýzy vyplývá,  

ţe občanů v seniorském věku bude v budoucích letech přibývat. V současné době město 

provozuje prostřednictvím Novoměstské sociální sluţby DsPS s nepřetrţitou sluţbou 

s kapacitou 50 bytů. 

 Zdůvodnění výstavby 

Ročně rada města přiděluje byt v DsPS 2-4 ţadatelům. S ohledem na skutečnost,  

ţe poptávka po bytech kaţdoročně roste, připravuje Nové Město na Moravě záměr  

na výstavbu objektu Komunitního domu seniorů v souladu s programem Podpora 

výstavby podporovaných bytů Ministerstva pro místní rozvoje ČR. 

 Návrh řešení a potřebných úprav 

Pro umístění záměru byl vybrán městský pozemek v ulici Ţďárská v blízkosti 

stávajícího objektu DsPS. Pozemek je součástí území pod nemocnicí, v přímé 

návaznosti na panelové sídliště. Objekt KODUSu bude ukončovat/začínat obytnou zónu 

v pohledově exponovaném místě. Záměrem je dominantní polohu architektonickým 

řešením nezvýrazňovat a naopak objet začlenit do struktury území. 

 Technicko – ekonomické zdůvodnění stavby a architektonicko – 

technické řešení 

Architektonické řešení je definováno zadávací studii od pana Ing.Arch. Víta 

Sladkého/ateliér Maviom. Technické řešení investičního záměru vychází z ideje 

jednoduché hmoty s nesymetrickou sedlovou střechou posazené na materiálově barevně 

zvýrazněném přízemí. Střešní rovina je narušena pohledově významným vikýřem 

orientovaným k severní straně. 

Materiál přízemí je dle zadávací studie uvaţován formou dřevěného obkladu 

s výrazným prosklením formou francouzských oken. Materiál hlavní hmoty  

je v zadávací studii naznačen formou světlé krémové designově pojednané omítky.  

Jako variantní řešení se předpokládá systém provětrávané fasády s pohledovými 

cementovláknitými deskami. Střešní rovina je tvořena z tmavě šedých falcovaných 

titanzinkovaných plechů. Vizualizace projektu je přiloţena v části Přílohy. 
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 Orientační propočet nákladů 

Obestavěný prostor 6 370 m
3
 4 200 Kč/m

3
  26 754 000 Kč s DPH 

Tabulka 5.2 – Shrnující tabulka podlahových ploch bytů [vlastní, podle 21] 

Čistá podlaţní plocha 

bytů  

895,7 m
2
 16 000 Kč/m

2
 14 331 200 Kč 

Čistá podlaţní plocha 

společných prostor 

558,15 m
2
 11 300 Kč/m

2
 6 307 095 Kč 

Zpevněné plochy 819 m
2
 2 000 Kč/m

2
 1 638 000 Kč 

Přípojky 163 bm 5 000 Kč/bm 815 000 Kč 

Sadové úpravy 1 420 m
2
 100 Kč/m

2
 142 000 Kč 

Altán 75 m
3
 3 000 Kč/m

3
 225 000 Kč 

Celkem bez DPH   23 458 295 Kč 

 

Orientační propočet nákladů vychází z kalkulace na základě obestavěného 

prostoru a na základě podlahové plochy. Poţadovaný rozsah stavby daný zadávací 

studií a limit investičních prostředků má zásadní vliv na standard provedení. 

Při uvaţované kapacitě 22 upravitelných bytů se jedná o investiční náklady  

na pořízení jednoho bytu 1 226 227 Kč/byt včetně DPH. 

 Tabulková část 

Tabulka 5.3 – Shrnující tabulka zastavěné plochy 1.NP [vlastní, podle 21] 

PODLAŢÍ 

1.NP 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA m
2
 

441 

POČET POPIS PLOCHA CELKEM m
2
 

 Společné prostory 169,55 

2 Byt 39,20 m
2
 78,40 

1 Byt 44,75 m
2
 44,75 

1 Komunitní místnost 41,25 

 Sklepy pro byty 39,20 m
2
 35,55 

 

  



61 

 

Tabulka 5.4 – Shrnující tabulka zastavěné plochy 2.NP [vlastní, podle 21] 

PODLAŢÍ 

2.NP 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA m
2
 

441 

POČET POPIS PLOCHA CELKEM m
2
 

 Společné prostory 78,90 

5 Byt 39,20 m
2
 196 

2 Byt 44,75 m
2
 89,50 

Tabulka 5.5 – Shrnující tabulka zastavěné plochy 3.NP [vlastní, podle 21] 

PODLAŢÍ 

3.NP 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA m
2
 

441 

POČET POPIS PLOCHA CELKEM m
2
 

 Společné prostory 78,90 

5 Byt 39,20 m
2
 196 

2 Byt 44,75 m
2
 89,50 

Tabulka 5.6 – Shrnující tabulka zastavěné plochy 4.NP [vlastní, podle 21] 

PODLAŢÍ 

4.NP 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA m
2
 

433 

POČET POPIS PLOCHA CELKEM m
2
 

 Společné prostory 132,45 

2 Byt 39,20 m
2
 156,80 

1 Byt 44,75 m
2
 44,75 

 Sklepy pro byty 39,20 m
2
 22,20 
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STAVEBNÍ OBJEKTY: 

SO-01 bytový dům 

stavební řešení: 

Základy patří do geotechnice kategorie 1, jsou tvořeny piloty a zaloţeny v hloubce 

cca 3,5 – 6,5 m od roviny terénu. Svislá konstrukce je navrţena zděná z keramických 

tvárnic, stejně tak i obvodové konstrukce. Jako vodorovná konstrukce bude vyuţita 

podkladní deska, stropy jsou navrţeny filigránové  nadbetonávkou. Na podlahu budou 

pouţity plovoucí tuhé desky (bet.mazaniny) na kročejové izolaci s nášlapnou vrstvou  

z ker.dlaţeb nebo povlakových krytin a zastřešení bude řešeno jako šikmá střecha 

tříplášťová se spádem od 9 – 27 % ve skladbě bet.nosná konstrukce, tep.izolace, větraná 

mezera; desky s pojistnou hydroizolací, větraná mezera; kontralatě + latě + plechová 

krytina. 

Schodiště do jednotlivých pater je ţelezobetonové dvouramenné s povrchem 

z keramické dlaţby. Povrchové úpravy vnitřní se skládají z keramických obkladů 

 nebo byly zdi opatřeny vápennou omítkou. Vnější úpravy jsou zajištěny provětrávanou 

fasádou a vláknocementovými deskami.  

INŢENÝRSKÉ OBJEKTY: 

IO - 01 příprava území + HTÚ 

V rámci přípravy území se předpokládá sejmutí ornice v předpokládaném rozsahu 

540 m
3
 a její částečné uloţení na mezideponii (330 m

3
), vykácení dřevin apod. Řešený 

pozemek je značně svaţitý. Zemní plocha se předpokládá na úrovni únosné zeminy. 

Zemní pláň se předpokládá na kótě cca -0,660 m a +1,210 m od ± 0,000. Vykopaná 

zemina bude vyseparována na zeminu vhodnou a nevhodnou do násypů, přičemţ 

vhodná zemina bude zpětně pouţita do násypů a obsypů. 

V rámci provádění pláně HTÚ se předpokládá stabilizace násypů z vykopané 

zeminy na místě. Celková bilance zemních prací se předpokládá pozitivní (přebytek 

výkopku cca 10 m
3
). Přebytečná nevhodná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě 

odváţena. Objednatel nesdělil moţnost uloţení v souladu s předpisy, předpokládá 

 se předání osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. 

IO - 02 terénní a sadové úpravy 

Při terénních úpravách a při všech činnostech s půdou bude dodrţena norma ČSN 

83 9011 Sadovnictví a krajinářství - Práce s půdou. Sejmutí ornice je řešeno v objektu 
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IO-01 příprava území + HTÚ. Pro velkou svaţitost řešeného pozemku budou konečné 

terénní úpravy velkého rozsahu. V rámci terénních úprav bude proveden obsyp kolem 

stavby a vytvarování pozemku do poţadovaných tvarů. Ze sadových úprav je navrţeno 

ohumusování (v tloušťce 150 mm - ornice se vyuţije ze skrývky), zatravnění volných 

ploch a výsadba stromů v rámci náhradní výsadby za vykácenou zeleň. 

IO - 03 zpevněné plochy, parkoviště 

Zpevněné plochy řešené v rámci navrhované stavby jsou tvořeny rozptylovými 

plochami. Pojezdové plochy jsou stávající. 

IO - 04 opěrné zdi, oplocení 

Navrţené předzahrádky budou oploceny poplastovaným 4-hranným pletivem výšky 

1,0 m na typové sloupky průměr 48 mm. Zaloţení bude provedeno z typových 

prefabrikovaných podhrabových desek a patek pro podhrabovou deskou. V severní části 

pozemku bude vytvořena nová monolitická ţelezobetonová opěrná zeď. Maximální 

výška opěrné zdi nad upraveným terénem bude 1,5 m. Zábradlí na opěrné stěně není 

navrţeno, dle ČSN 74 3305 stačí podél volného okraje vytvořit bezpečnostní pás šířky 

1,5 m, který bude vytvořen souvislou trvalou zelení o výšce min 500 mm. 

IO - 05 kanalizace 

Systém kanalizace: kanalizace z objektu je navrţena oddílná. 

IO - 05.1 přípojka splaškové kanalizace 

Splašková kanalizace řeší zneškodnění odpadních vod z objektu SO-01. Přípojka  

je napojena na stávající hlavní kanalizační stoku z kameniny. Roční bilance splaškových 

vod činí 938 m
3
/rok a denní spotřeba je vyčíslena na 0,03 l/s. 

IO - 05.2 vnitroareálová dešťová kanalizace 

Dešťová kanalizace řeší zneškodnění sráţkových vod ze střechy objektů  

a zpevněných ploch. Charakter sráţkových vod ze střech je neznečištěný. Sráţkové 

zaolejované vody ze zpevněných ploch budou před napojením do kanalizace 

předčištěny v sorpčním zařízení. 
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IO - 05.3 retenční nádrţ 

Pro řízený odtok dešťových vod je navrţena retenční nádrţ. Prefabrikovaná 

ţelezobetonová retenční nádrţ je navrţena o velikosti vnitřních rozměrů 2,6x5,5x1,4 m 

s nosností pro pojezd vozidel maximálně 12 tun. Ke kontrolovanému odtoku dešťových 

vod bude přímo v nádrţi osazen regulátor průtoku s maximálním odtokem 5 l/s.  

IO - 05.4 přípojka dešťové kanalizace 

Přípojka dešťové kanalizace bude napojena na stávající hlavní stoku. 

IO - 06 vodovod 

Zdrojem zásobení vodou je veřejný vodovodní řad ve správě VAS a.s. Napojení 

bude provedeno na stávající řad vedený podél komunikace. Napojení bude provedeno 

pomocí navrtávacího pasu na litinový řád. 

IO-07 plynovod 

IO - 07.1 přípojka plynovodu 

Medium pro nově navrţený bytový dům je zemní plyn, napojený na rozvod  

ve správě společnosti RWE. Nápojný bod je určen správcem sítě v ulici Purkyňova. 

Ukončení přípojky je umístěné na fasádě budovy – neveřejný pozemek bude volně 

přístupný, neoplocený po celou dobu uţívání stavby. 

Na fasádě budovy je v plynoměrné skříni umístěn regulátor tlaku plynu  

a membránový plynoměr. Za plynoměrem je umístěn kulový kohout a havarijní ventil 

(uzavírá čidlo úniku plynu). Měření je společné pro celý dům. 

IO - 08 el.energie 

IO - 08.1 přípojka el. energie 

Připojené je zřízeno na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy ze dne  

22. 9. 2015 o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě.  

Mezi investorem a distribuční společností je určen nápojný bod na vnější stěně objektu,  

kde bude distributorem osazena pojistková skříň. 

Přípojka bude projektována a realizována distribuční společností. Předávací místo 

je pojistková skříň na fasádě budovy. 
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IO - 09 sdělovací vedení 

IO - 09.1 přípojka sdělovacího vedení telefonu 

Vlastní připojení telefonních linek bude provedeno dle dohody se společností 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) ze stávající sítě z rozvaděče  

před domem č.p.722, odkud bude taţený nový přívodní kabel. Přípojka sdělovacího 

vedení bude napojena kabelem z vnější sdělovací skříně. Pro napojení sdělovacího 

vedení objektu je nezbytné zajistit 22x telefonní linka pro byty + 1x telefonní linka  

pro osobní výtah. Celkem bude tedy potřeba zajistit 23 telefonních linek. 

Sdělovací kabel bude ukončen ve vnitřním prostoru 1.NP u datové skříně.  

V případě souběhu s ostatními inţenýrskými sítěmi musí být dodrţeny odstupové 

vzdálenosti dle normy. Zakončení kabelu v navrţeném objektu provedeno v koncovém 

účastnickém rozvaděči. 

IO-09.2 přeloţka sdělovacího vedení telefonu 

V místě nové opěrné stěny bude nutné provézt přeloţku stávajícího metalického 

kabelu ve správě Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN). Trasa vedení  

je projednána a odsouhlasena s technickým pracovníkem správce sítě. Kabel bude 

uloţen v zeleném pásu mezi stávajícím parkovištěm a novou opěrnou stěnou s krytím 

min. 60 cm a bude v celé délce překládky uloţen do kabelové chráničky o průměru  

110 mm. 

IO-09.3 přípojka kabelové sítě 

Vlastní připojení kabelových linek bude provedeno dle dohody se správcem  

ze stávající sítě vybočením u domu č.p.722, odkud bude taţený nový přívodní koaxiální 

kabel a modrá chránička. V případě souběhu s ostatními inţenýrskými sítěmi musí být 

dodrţeny odstupové vzdálenosti, jak bylo výše zmíněno. Přívodní vedení kabelové TV 

bude ukončeno v 1.NP. Přípojka kabelové TV bude provedena provozovatelem 

kabelové TV. 

IO-10 veřejné osvětlení 

Je navrţeno dle příslušné normy – osvětlení parkoviště s průměrnou intenzitou 

osvětlení 10 lx. Uchycení svítidel ke stoţárům musí být kloubové. Osazení svítidel bude 

na bezpaticovém, ţárově zinkovaném stoţáru délky 8 m. Uzemnění stoţárů bude 

provedeno zemním vodičem, který propojí těla nových stoţárů a stávající zemnič 

rozvodu. Napojení svítidel bude provedeno kabelem na stávající rozvod veřejného 

osvětlení z lampy na parcele č. 1688/1. Ovládání bude provedeno automaticky spolu 
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 se stávajícím osvětlením. Osazení osvětlovacích stoţárů musí být provedeno  

dle příslušné normy a uloţení napojovacích kabelů také. Kaţdý stoţár musí být 

přizemněn. Kabely budou pod vozovkou a zpevněnou plochou uloţeny v chráničkách. 

 Technická a technologická zařízení (nevýrobní technologie) 

PS-01 Osobní výtah 

Je navrţen typ osobní, evakuační (2 zdroje napojení el.energie, poţadovaná 

min.doba provozu na záloţní zdroj 45 min) s nosností 1 600 kg/21 osob, pohon 

elektrický lanový. 

 

Předpokládaný rozpočet byl vytvořen na základě technické zprávy, výkresové 

dokumentace a dokumentace pro provádění stavby. Jelikoţ je dokument Předpokládaný 

rozpočet stavby velice obsáhlý, shrnula jsem předpokládané náklady následovně: 

STAVEBNÍ OBJEKTY:     Cena bez DPH (Kč)  

SO-01 – Komunitní dům     18 526 712,39   

o SO-01 1.1 Architektonicko-stavební řešení 

o SO-01 1.2 Stavebně konstrukční řešení 

o SO-01 1.3 Poţárně bezpečnostní řešení 

o TSP 1.4 Technika prostřední staveb 

INŢENÝRSKÉ OBJEKTY:  

IO-01 – IO-10 Inţenýrské objekty    2 661 665,75   

PROVOZNÍ SOUBORY: 

PS-01 Osobní výtah         799 500,00   

OSTATNÍ NÁKLADY: 

ON Ostatní náklady          32 500,00   

VEDLEJŠÍ NÁKLADY: 

VN Vedlejší náklady          87 000,00   

OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY: 

ON + VN          175 500,00   

VÝROBNÍ DOKUMENTACE: 

VD Výrobní dokumentace         30 000,00    

NÁKLADY CELKEM              22 312 878,14 Kč  



67 

 

 

Tabulka 5.7 – Plánovaný průběh realizace vypracovaný pracovníky MÚ Nového Města na Moravě 

[vlastní, podle 21] 

Průběh postupu a realizace akce Termín 

Výběrové řízení na dodavatele stavby 01 – 06/2016 

Podepsání smlouvy o dílo 07/2016 

Předání staveniště vybranému dodavateli 08/2016 

Realizace stavby 08/2016 – 11/2017 

Ukončení realizace stavby včetně 

 předání a převzetí díla 

11/2017 

Kolaudace stavby 12/2017 

Uvedení do provozu 01/2018 

 

Na základě vypracované dokumentace od dodavatele SANTIS a.s. podalo Nové 

Město na Moravě dne 7. 12. 2015 ţádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby  

a provedení stavby. Společné rozhodnutí je vydáno MÚ Nového Města na Moravě 

(odbor stavební a ţivotního prostředí) o měsíc později. Ve stanovených podmínkách  

bylo zakotveno dokončení stavby na 31. 7. 2019.  

 

Dne 1. 11. 2015 MMR vyhlásilo výzvu k podání ţádosti o dotace z programu 

Podpora bydlení, lhůta pro doručení ţádosti byla stanovena od 9. 11. 2015  

do 15. 1. 2016. Zároveň byly stanoveny podmínky pro poskytnutí dotace a informace  

o vyplnění příslušného formuláře. Ţádost o dotace byla řádně vyplněna a v dubnu 2016 

přišlo rozhodnutí o získání dotace ve stanovené výši 12 600 000 Kč bez DPH. 

Ţádost o dotace a Registrace akce v podprogramu Podporované byty pro rok 

2016 (získání dotace) jsou připojeny v části Přílohy. 

 



68 

 

 

Rada města v únoru roku 2016 schválila zahájení zadávacího řízení na VZ  

na stavební práce, předloţený návrh zadávacích a obchodních podmínek i sloţení 

komise pro otevírání obálek a hodnotící komisi. Byla také stanovena maximální 

akceptovatelná nabídka a to na 25 mil. Kč bez DPH (tj. cca 29 mil. Kč včetně DPH). 

Pro zadání veřejné zakázky bylo nutné mít připraveny veškeré potřebné 

dokumenty, které pro tento projekt zajistil ateliér SANTIS a.s. 

 Zadávací dokumentace 

1. Základní údaje 

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném 

řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka je realizována v rámci programu Podpora 

bydlení, podprogram Podporované byty pro rok 2016, informace byly uveřejněny  

ve Věstníku veřejných zakázek dne 21. 12. 2015. 

2. Identifikační údaje zadavatele 

Zadavatel:  Nové Město na Moravě 

Sídlo:   Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě 

IČO:   00294900 

Profil zadavatele: http://zakazky.nmnm.cz/ 

3. Předmět plnění 

Předmětem plnění VZ je provedení stavebních prací spočívající ve vybudování 

nového bytového domu s nezbytným příslušenstvím (napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu). Stavba bude mít charakter bytové stavby pro seniory, osoby se sníţenou 

schopností pohybu a orientace. Součástí předmětu plnění je zajištění dokladů 

umoţňujících řádné uţívání stavby. 

Zadavatel umoţní prohlídku místa plnění všem uchazečům, kteří mají zájem podat 

nabídku. Vzhledem k tomu, ţe místo plnění je běţně dostupné, nepovaţuje zadavatel  

za účelné organizovat jednotnou prohlídku místa plnění. 

http://zakazky.nmnm.cz/
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4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Je stanovena částkou 25 000 000,00 Kč bez DPH. 

5. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Předpokládaná doba plnění: 

 Termín zahájení:  nejpozději 1. 8. 2016 

 Termín dokončení:  nejpozději do 31. 10. 2017 

Předpokládaný termín zahájení plnění definuje termín, ve kterém zadavatel 

předpokládá, ţe bude předáno a převzato místo plnění mezi zadavatelem a vítězným 

uchazečem ze strany vítězného uchazeče budou zahájeny stavební práce. 

Závazné dílčí termíny: 

Dokončení základových konstrukcí SO-01 do 31. 12. 2016 

Dokončení hrubé stavby objektu SO-01 včetně střešního pláště do 15. 6. 2017 

 

Místo plnění 

Nové Město na Moravě, ul. Ţďárská, kat. území Nové Město na Moravě. Na ulicích 

Purkyňova a Ţďárská musí být zajištěn bezpečný pohyb chodců po chodnících. 

6. Poţadavky na kvalifikaci dodavatelů 

Kvalifikovaným pro plnění VZ je dodavatel, který splní základní, profesní  

a technické předpoklady, předloţí čestné prohlášení o své ekonomické a finanční 

způsobilosti splnit veřejnou zakázku. 

U profesní způsobilosti musí uchazeč předloţit: výpis z obchodního rejstříku 

(pokud v něm není zapsán tak z jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán); doklad 

o oprávnění podnikat (v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění zakázky) a doklad 

osvědčující odbornou způsobilost (Osvědčení o autorizaci a úřední oprávnění podle 

zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství) 

U technické kvalifikace musí uchazeč předloţit seznam významných stavebních 

prací (novostavba nebo celková rekonstrukce) poskytnutých dodavatelem v posledních 

5-ti letech a odpovídajících svým charakterem předmětu VZ. Seznam musí obsahovat 

alespoň 3 dokončené stavby, kdy finanční objem stavby činil nejméně  
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10 mil. Kč bez DPH u kaţdé z nich. Dalším dokumentem, který je nutné předloţit,  

je seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění zakázky. Je nutné uvést jednoho 

hlavního stavbyvedoucího, jeho zástupce a stavbyvedoucího s elektroinstalací. 

7. Obchodní a platební podmínky 

Obchodní podmínky (a v nich uvedené platební podmínky) jsou obsaţeny v textu 

návrhu smlouvy o dílo. Obchodní podmínky vymezují budoucí smluvní vztah a uchazeč 

je musí respektovat. 

Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně fakturu, dle skutečně provedených  

a odsouhlasených prací. Faktury jsou s měsíční splatností, kdy bude platba poukázána 

bezhotovostně na účet zhotovitele. Objednatel nebude poskytovat zálohové platby. 

8. Technické podmínky, vymezení subdodavatelů 

Veškeré technické podmínky jsou vymezeny v projektové dokumentaci  

(ve výkresové nebo textové části). Zadavatel poţaduje, aby zhotovitel prováděl 

vlastními kapacitami tyto části díla: 

 Zdění – práce HSV 

 Elektroinstalace 

 Zdravotechniku a vytápění 

9. Poţadavky na zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude stanovena v korunách českých bez DPH. Uchazeč doplní 

cenovou nabídku do krycího listu nabídky a do návrhu smlouvy o dílo. Nabídková cena, 

dílčí práce či jiné poţadované cenové údaje budou uvedeny v členění na ceny bez DPH, 

výši DPH a celkem cenu s DPH. 

Zadavatel stanovuje částku 25 000 000 Kč bez DPH jako maximální 

akceptovatelnou. Do ceny musí uchazeč zahrnout veškeré předpokládané zvýšení ceny 

v závislosti na čase plnění, ztíţeným podmínkám apod. Moţné překročení nabídkové 

ceny je moţné pouze v případech definovaných v obchodních podmínkách. 
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10. Poloţkový rozpočet 

Součásti zadávací dokumentace je také výkaz výměr. Oceněné výkazy výměr 

(poloţkové rozpočty) je uchazeč povinen odevzdat. 

11. Pokyny pro zpracování nabídky 

Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy o dílo předloţený uchazečem 

v otevřeném řízení včetně všech dokumentů a dokladů poţadovaných zákonem  

nebo zadavatelem. 

Nabídka: 

o v českém jazyce, podepsána; 

o v listinné i elektronické formě; 

o podána v uzavřené obálce; 

o obsah: 

 krycí list nabídky; 

 návrh smlouvy o dílo; 

 oceněný soupis prací s výkazem výměr; 

 harmonogram postupu prací; 

 finanční harmonogram; 

 doklady prokazující splnění předpokladů  

(viz. Kapitola 6. Poţadavky na kvalifikaci dodavatelů); 

 doklad o sloţení jistoty; 

 doplňující informace dle §68 zákona o zadávání veřejných 

zakázek; 

 čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti. 

12. Jistota 

Zadavatel poţaduje poskytnutí jistoty ve výši 300 000 Kč bez DPH a to buď 

formou sloţení peněţní částky na účet zadavatele, bankovní záruky nebo pojištění 

záruky. 

13. Poskytování dodatečných informací k zadávací dokumentaci 

Ţádost o dodatečné informace musí být podána nejpozději do 6-ti pracovních dnů 

před uplynutí lhůty pro podání nabídek. Ţádost také musí být písemná a doručena 

 na MÚ Nového Města na Moravě, Odbor investic a správy majetku města. 
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14. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek 

Nabídka musí být podána písemně na adrese zadavatele – na sekretariátu MÚ Nové 

Město na Moravě. Lhůta pro podání nabídky byla zadavatelem stanovena  

do 12. 4. 2016, 12:00 hod. Otvírání obálek se uskuteční 12. 4. 2016 v 12:30 hod. 

v zasedací místnosti MÚ Nového Města na Moravě. 

15. Kritéria a způsob hodnocení nabídek 

Hodnotícím kritériem je nejniţší nabídková cena v Kč bez DPH. Hodnocení 

proběhne dle zákona a v případě rovnosti nabídkových cen bude rozhodnuto dle ceny 

hlavního stavebního objektu SO-01 „komunitní dům“ v Kč bez DPH. 

16. Poskytování zadávací dokumentace 

K této veřejné zakázce je zadávací dokumentace poskytována elektronicky  

bez omezení na profilu zadavatele. 

17. Další ustanovení 

V tomto oddíle jsou další práva a povinnosti uchazeče/zadavatele. 

Kromě zadávacích podmínek obsahuje zadávací dokumentace následující: 

dokumentaci o provedení stavby, výkaz výměr – slepý poloţkový rozpočet, vzor návrhu 

smlouvy o dílo, vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti, vzor 

doloţení informací dle §68 ZZVZ, krycí list nabídky a vzor čestného prohlášení – 

základní kvalifikace. 

 

 

V únoru 2016 byla zadána veřejná zakázka: Komunitní dům seniorů Nové Město 

na Moravě na profilu zadavatele umístěný na stránkách Věstníku veřejných zakázek  

a jak jsem jiţ zmínila v obecném postupu zadávání VZ Nového Města na Moravě,  

tak také v elektronickém nástroji E-ZAK. Veškeré informace byly také zveřejněny  

na portále zadavatele http://zakazky.nmnm.cz/, jak bylo uvedeno v zadávací 

dokumentaci. Na uvedeném portále jsou pro veřejnost zpřístupněny informace o veřejné 

zakázce, zadávací dokumentace, její úpravy a vysvětlení dotazů, veřejné dokumenty 

jako odůvodnění VZ, rozhodnutí o výběru nevhodnější zakázky, smlouva o dílo a také 

http://zakazky.nmnm.cz/


73 

 

informace o uhrazených cenách. Dále je na portále moţné stáhnout veškeré potřebné 

formuláře a odkazy. 

Název:    Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě 

Druh veřejné zakázky:  Stavební práce 

Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je provedení 

stavebních prací spočívajících ve vybudování nového bytového domu s nezbytným 

příslušenstvím. Stavba bude mít charakter bytové stavby pro seniory, osoby se sníţenou 

schopností pohybu a orientace. Součástí předmětu plnění je zajištění dokladů 

umoţňujících řádné uţívání díla. Bliţší specifikace předmětu VZ je uvedena v zadávací 

dokumentaci. 

Druh řízení:    otevřené řízení 

Reţim veřejné zakázky:  podlimitní 

Předpokládaná hodnota:  25 000 000,00 Kč bez DPH 

Počátek běhu lhůt:   25. 02. 2016  

Nabídku podat do:   12. 04. 2016 12:00 

ZADAVATEL 

Úřední název:    Nové Město na Moravě 

Poštovní adresa:   Vratislavovo náměstí 103; 592 31 Nové Město na 

Moravě 

ID profilu zadavatele ve VZZ: 479437 

Tabulka 5.8 – Seznam účastníků VZ [vlastní, podle 19] 

Název IČO Země podnikání Nabídková cena 

v Kč bez DPH 

Nabídková cena 

v Kč vč. DPH 

PKS stavby a.s. 46980059 Česká republika 26 786 042,71 31 043 109,31 

Staredo s.r.o. 28270495 Česká republika 23 969 000,00 27 706 892,10 
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Jak jsem jiţ výše zmínila v části Zadávací dokumentace (lhůta a místo pro podání 

nabídek, otevírání obálek) musela být nabídka podána písemně a otevírání obálek 

proběhlo 12. 4. 2016 v 12:30. Hodnotící komise rozhodla na základě posouzení 

nabídek, ţe nejvhodnější nabídku předloţil uchazeč Staredo s.r.o. s nabídkovou cenou 

23 969 000,00 Kč bez DPH. Smlouva o dílo byla podepsána mezi zadavatelem  

a zhotovitelem stavby dne 19. 5. 2016. 

 

V průběhu stavby bylo sepsáno pět dodatků ke smlouvě o dílo. V prvním případě  

se jednalo o navýšení částky kvůli zemním pracím, kde na tyto vícepráce byla vypsána 

VZ bez uveřejnění, (odstranění zbytků původních objektů, nalezení nevhodného 

materiálu pod vrstvou ornice), druhý dodatek řešil změnu stropní konstrukce  

na ţelezobetonový monolitický strop v celém rozsahu. Ve třetí změně byly upraveny 

způsoby měření el. energie, provedení vodoměrů a konstrukční řešení podhledů. Tyto 

změny ovlivnily celkovou částku. V posledních dvou dodatcích se opět mění cena  

a to z důvodu změny sadových úprav, typů svítidel a dalších drobných úpravy. Konečná 

smluvní cena je stanovena ve výši 25 348 451,88 Kč bez DPH. 

Před uzavřením dodatků (víceprací) a samotnou realizací byla zaslána ţádost  

na MMR, a teprve po odsouhlasení změn v projektu a víceprací ze strany managera 

MMR, byly tyto vícepráce zohledněny v dodatcích ke smlouvě o dílo. 

Kontrolní dny byly stanoveny jedenkrát týdně v průběhu výstavby za přítomnosti 

zástupců vedení města, správce organizace města, technického a autorského dozoru  

a ze strany zhotovitele za přítomnosti stavbyvedoucího, případně zástupce 

subdodavatele. Z těchto kontrol byl pořízen zápis, který byl závazný pro všechny 

účastníky. 

 

Předání a převzetí stavby proběhlo dne 31. 10. 2017. Následně byl proveden soupis 

vad a nedodělků: bylo třeba doplnit zasklení stříšky a boční strany, ve sklepě č. 12-14 

opravit stěnu - přebrousit a natřít, v bytě č.7 byl nefunkční pákový ovladač okna  

v koupelně bytu a chyběla krytka - roh ostění. Vady byly odstraněny do dne 

 21. 11. 2017. 

 

Plnění smlouvy ze strany zhotovitele bylo ukončeno 21. 11. 2017. Objekt byl 

zkolaudován dne 22. 11. 2017 a ihned poté byla budova uvedena do uţívání.  
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Uţivatelé bytů se mohli začít stěhovat od 1. 12. 2017. Nájemní smlouvy byly 

uzavřeny na 21 bytů z 22, poslední byt bude předloţen radě města ke schválení v lednu 

2018. 

Díky získání dotace a skutečně dodrţenému termínu výstavby (i přes nastalé 

vícepráce), proběhl projekt Komunitní dům seniorů dle plánu. 

Očekávání města bylo určitě splněno. Byla doplněna chybějící nabídka bytů 

 pro občany města věkové kategorie 60+.  Do budoucna město zvaţuje, zda bytovou 

výstavbu nerozšířit také o tzv. startovací byty pro začínající mladé a rodiny. Tento typ 

bydlení v Novém Městě na Moravě také chybí. 

 

Vzhledem k získané dotaci MMR musí být dodrţeny podmínky pro obsazení bytů 

v nově vzniklém Komunitním domě pro seniory: 

 Uchazeč o nájem musí splňovat stanovený věk 60+. 

 Musí být ekonomicky neaktivní. 

 Jeho průměrný měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců  

před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl pro jednočlennou domácnost 1,0 

násobek (pro dvoučlennou 1,2 násobek) průměrné měsíční mzdy. 

 Není vlastníkem ani podílovým vlastníkem bytového domu, rodinného dmu 

nebo bytu, a nemá ani druţstevní podíl v bytovém druţstvu. 

 Musí být schopen ţít ve svém domácím prostředí za podpory terénních 

sociálních sluţeb (v KODUSu nelze poskytovat pobytové sociální sluţby). 

O výběru uchazečů rozhodne rada města. Pokud budou všichni ţadatelé z cílové 

skupiny uspokojeni, lze uzavřít smlouvu i s osobou, která nepatří do cílové skupiny 

anebo nesplňuje podmínky dle dotačního programu. 
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Náklady spojené s akcí Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě  

se v průběhu realizace měnily. Celkové náklady se v průběhu plánování a řízení akce 

měnily hlavně z důvodu navýšení prací a následnou fakturací těchto víceprací. V této 

kapitole jsem pracovala s fakturami, proto se zde vyskytují částky včetně DPH –  

tak, jak bylo fakturováno a následně proplaceno. 

 

Nově Město na Moravě při přípravách projektu uvaţovalo, ţe cena za projekt 

KODUS bude v cenové relaci cca 27 000 000,00 Kč bez DPH (cca 31 000 000 Kč 

včetně DPH) a z toho bude dotace čítat 12 600 000,00 Kč bez DPH.  

 

Za zpracování zadávací studie byla v polovině roku 2015 vyplacena panu  

Ing.Arch. Vítu Sladkému z ateliér Maviom částka 60 000,00 Kč včetně DPH. 

 

Za vypracování investičního záměru, projektové dokumentace, dokumentace  

pro provedení stavby a všech dalších náleţitostí spojených s touto zakázkou na sluţby 

byla dodavateli SANTIS a.s. vyplacena na konci roku 2015 částka 199 650,00 Kč 

včetně DPH. V polovině roku byla vyplacena další částka ve výši 399 300,00 Kč včetně 

DPH za dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro územní rozhodnutí. 

Poslední platba proběhla roku 2017 ve výši 83 490,00 Kč včetně DPH a to za dodatky 

k PD a za autorský dozor. Celkem vyplacená částka činila 682 440,00 Kč včetně DPH.  

 

Předpokládané náklady na stavební práce byly vyčísleny v rámci zakázky malého 

rozsahu na sluţby (projektové práce) ateliérem SANTIS a.s. na částku  

22 312 878,14 Kč bez DPH. Dle této částky bylo vypsáno výběrové řízení na stavební 

práce, kde byla stanovena maximální cena ve výši 25 000 000,00 Kč bez DPH. Zakázku 

získala stavební firma Staredo s.r.o. s nabídkovou částkou 23 969 000,00 Kč bez DPH. 

Vzhledem ke vzniklým vícepracím se konečná částka zvýšila  

na 25 348 451,88 Kč bez DPH. 

 Stanovená částka   22 312 878,14 Kč bez DPH 

 Předpokládaná částka  25 000 000,00 Kč bez DPH 

 Nabídková částka  23 969 000,00 Kč bez DPH 

 Konečná částka   25 348 451,88 Kč bez DPH 
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Jak jsem jiţ zmínila v průběhu své diplomové práce, ţádost o dotace byla schválena 

v celkové výši 12 600 000,00 Kč bez DPH. Maximální dotace na jeden byt činila 

600 000,00 Kč bez DPH, tzn. na 22 bytů 13 200 000,00 Kč bez DPH. Vzhledem  

k tomu, ţe byla dotace poskytována v rámci de minimis a vzhledem k tomu, ţe v rámci 

de minimis mělo Nové Město na Moravě z předchozího roku vyčerpánu částku 

600 000,00 Kč bez DPH na jiný projekt města, bylo moţné na KODUS ţádat pouze  

o 12 600 000,00 Kč bez DPH. Zbývající náklady byly hrazeny z rozpočtu města. 

 Náklady na stavbu  25 348 451,88 Kč bez DPH 

 Dotace    12 600 000,00 Kč bez DPH  

 Vlastní zdroje   12 748 451,88 Kč bez DPH 

Jak je patrné z rozepsání jednotlivých cen, podíl dotace a vlastních zdrojů byl 

takřka 50% na 50%. Dotace byla poskytována průběţně na základě ţádostí o platbu  

a předloţených faktur. Celkovou částku dotace mělo tedy Nové Město na Moravě  

na svém účtu jiţ do konce roku 2017.  

 

Celkově vynaloţené náklady jsem sepsala do následující tabulky, kde jsou veškeré 

platby od roku 2015 do roku 2017, kdy projekt probíhal. Částky byly placeny včetně 

DPH, jak byly vystaveny faktury, proto v následující tabulce jsou uváděny veškeré 

částky včetně DPH. Po sečtení nákladů za všechny tři zmíněné roky je celková částka 

30 563 555,30 Kč včetně DPH. 

Mimo jiţ výše zmíněné subjekty, kteří se podílely na projektu KODUS, jsou 

v tabulce uvedeni následující: Celní úřad Jihlava, Šolc Martin, E.ON s.r.o., Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s a ENVIGEST PRO, s.r.o. 
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Tabulka 6.1 – Výdaje za Komunitní dům seniorů v letech 2015-2017 [vlastní, podle 18] 

Název příjemce 

platby 

Předmět fakturace Datum 

vyplacení 

Skutečná 

částka včetně 

DPH 

Ing.Arch. Sladký Studie 31. 7. 2015 –     

21. 8. 2015 

60 000,00 

SANTIS a.s. PD, DPS 31. 12. 2015 199 650,00 

Celkem za rok 2015 činí skutečně vynaloţené náklady 259 650,00 

STAREDO s.r.o. Stavební práce 9. 9. 2016 –       

20. 12. 2016 

5 894 735,55 

SANTIS a.s. DUR 11. 4. 2016 220 825,00 

SANTIS a.s. DSP 12. 5. 2016 178 475,00 

Celní úřad Jihlava Trvalé odnětí půdy 

ze zeměd. půdního 

fondu 

12. 12. 2016 168 512,00 

E.ON s.r.o. Připojení 

k distribuční 

soustavě 

13. 6. 2016 –     

11. 10. 2016 

80 000,00 

Šolc Martin Činnost TDS 16. 12. 2016 45 468,75 

Ústav archeologické 

památkové péče 

Brno 

Záchranný 

archeologický 

výzkum 

10.12.  2016 6 050,00 

Celkem za rok 2016 činí skutečně vynaloţené náklady 6 594 066,30 

STAREDO s.r.o. Stavební práce 12. 1. 2017 –       

9. 11. 2017 

23 197 299,11 

E.ON s.r.o. Smlouva o 

připojení, odběr 

elektřiny 

21. 4. 2017 140 000,00 

E.ON s.r.o. Odběr elektřiny – 

doplatek 

29. 5. 2017 60 000,00 

Šolc Martin Činnost TDS, 2. 

Dílčí splátka 

18. 4. 2017 28 375,00 

Šolc Martin Činnost TDS, 3. 

Dílčí splátka 

3. 11. 2017 49 656,25 

Šolc Martin Činnost TDS, 

poslední splátka 

24. 11. 2017 6 000,00 

SANTIS a.s. Dodatky k PD 4. 5. 2017 35 090,00 

SANTIS a.s. Autorský dozor 16. 11. 2017 48 400,00 

Česká 

telekomunikační 

infrastruktura a.s 

Překládka 

telekomunikačního 

vedení 

25. 10. 2017 47 334,00 

ENVIGEST PRO, 

s.r.o. 

Výkon 

koordinátora 

BOZP 

21. 11. 2017 39 000,00 

STAREDO s.r.o. Vady a nedodělky 19. 11. 2017 58 685,00 

Celkem za rok 2017 činí skutečně vynaloţené náklady 23 709 839,00 

CELKEM NÁKLADY ZA ROKY 2015-2017 30 563 555,30 
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Dotace byla vyplácena průběţně na základě předloţených faktur. Celá částka 

dotace byla rozdělena do deseti plateb v letech 2016 aţ 2017. 

Tabulka 6.2 – Příjmy za Komunitní dům seniorů v letech 2016-2017 [vlastní, podle 19] 

Měsíc přijetí dotace Částka přijaté dotace bez DPH 

Srpen 2016 – prosinec 2016 4 943 509,00 

Březen 2017 – červenec 2017 7 653 015,00 

 

Jako podklad pro vypracování finančního plánu jsem pouţila příjmy a výdaje 

z rozpočtu Nového Města na Moravě, týkající se projektu Komunitní dům seniorů. 

Jedná se o náklady v rozmezí let 2015 a 2017. 

Náklady na projekt trvaly od července 2015 do prosince 2017, do následujícího 

grafu jsem ale zaznamenala aţ náklady od září 2016, kdy začaly stavební práce.  

Do té doby se křivka kumulativních předpokládaných a skutečných nákladů lišila 

minimálně, a proto nebylo nezbytné tuto část nákladů znázorňovat graficky. Kratší 

období v grafu také lépe vykreslilo jednotlivé výkyvy v kumulativních součtech 

nákladů. 

V části 5.2.4 Časový plán jsou uvedeny předpokládané náklady v Kč bez DPH. 

Tyto náklady jsou podrobně rozepsány v následující tabulce a jsou navýšeny o příslušné 

hodnoty DPH dle zákona. Jelikoţ Časový plán byl vyhotoven na základě předpokladů a 

propočtů, které měl MÚ k dispozici před zahájením výstavby, následující Finanční plán 

je podrobnější a předpokládané částky se mírně liší v rámci let probíhající výstavby.  
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Tabulka 6.3 – Finanční plán [vlastní, podle 18] 

 

 

 

 

 

  

 

kumulativní součet 
předpokládaných nákladů 

30 000 60 000 60 000 60 000 60 000 260 000 260 000 260 000 260 000 487 450 703 467 734 717 734 717 734 717 1 095 354 2 745 654 4 598 464 7 260 000 

předpokládané náklady 30 000 30 000 0 0 0 200 000 0 0 0 227 450 216 017 31 250 0 0 360 637 1 650 300 1 852 810 2 661 536 

Časová osa červenec 15 srpen 15 září 15 říjen 15 listopad 15 prosinec 15 leden 16 únor 16 březen 16 duben 16 květen 16 červen 16 červenec 16 srpen 16 září 16 říjen 16 listopad 16 prosinec 16 

zisk/ztráta 0 0 0 0 0 350 350 350 350 6 975 13 267 13 267 13 267 311 931 1 201 933 1 422 079 1 615 156 1 395 459 

přijaté dotace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298 664 1 171 493 1 312 606 1 171 570 989 176 

skutečné náklady 30 000 30 000 0 0 0 199 650 0 0 0 220 825 209 725 31 250 0 0 343 464 1 571 267 1 518 697 2 698 839 

kumulativní součet 
skutečných nákladů 

30 000 60 000 60 000 60 000 60 000 259 650 259 650 259 650 259 650 480 475 690 200 721 450 721 450 721 450 1 064 914 2 636 181 4 154 878 6 853 717 

7 445 260 7 525 260 9 525 260 11 925 260 14 483 490 15 733 490 20 154 010 21 622 329 24 744 129 26 944 129 31 469 529 31 469 529 

185 260 80 000 2 000 000 2 400 000 2 558 230 1 250 000 4 420 520 1 468 319 3 121 800 2 200 000 4 525 400 0 

leden 17 únor 17 březen 17 duben 17 květen 17 červen 17 červenec 17 srpen 17 září 17 říjen 17 listopad 17 prosinec 17 

411 958 425 521 2 166 243 2 379 367 2 635 538 3 690 074 2 023 537 1 881 848 1 872 929 913 032 905 974 905 974 

0 0 1 728 520 1 902 541 2 029 518 1 834 054 158 382 0 0 0 0 0 

179 585 66 437 1 987 798 2 360 897 2 429 036 0 4 411 385 1 451 626 3 130 719 3 159 897 4 532 458 0 

7 033 302 7 099 739 9 087 537 11 448 434 13 877 470 13 877 470 18 288 855 19 740 481 22 871 200 26 031 097 30 563 555 30 563 555 

Obrázek 6.1 – Graf finančního plánu [vlastní] 
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Cílem mé diplomové práce bylo zaměřit se na problematiku přípravy a řízení 

stavební zakázky z pohledu investora a aplikovat teoretické znalosti na konkrétní 

zakázce. Jako investora a zároveň zadavatele jsem oslovila Nové Město na Moravě, 

které mi poskytlo podklady k právě probíhající zakázce Komunitní dům seniorů. Během 

zpracování diplomové práce byla zakázka dokončena. 

Jako podklady mi slouţily veřejně dostupné informace na stránkách zadavatele  

a podklady poskytnuté pracovníky Městského úřadu. Zpracovala jsem průběh stavební 

zakázky od její přípravy aţ po realizaci a vytvořila jsem základní dokumentaci. Její 

součástí je strukturní plán, který popisuje jednotlivé základní kroky v průběhu 

realizovaného projektu. Další částí je organigram zobrazující spolupráci účastníků 

projektu a jednotlivých odborů města a poslední částí základní dokumentace je matici 

odpovědnosti, dávající kroky průběhu projektu spolu s účastníky výstavby do spojení. 

Posledním vytvořeným dokumentem je časový plán obsahující kroky výstavby, 

vynaloţené náklady a dobu trvání jednotlivých kroků. 

V poslední části jsem rozepsala skutečně vynaloţené náklady na projekt, výši 

dotace a také její vyplacení. Vytvořila jsem finanční plán, který vychází z předchozích 

zpracovaných údajů o vynaloţených nákladech. Z finančního plánu je jasné, ţe Nové 

Město na Moravě mělo jasnou představu o předpokládaných nákladech na projekt. 

Hlavním přínosem byla praktická ukázka toho, jak se projekt „zrodí“, 

 aţ po jeho realizaci a dokončení. Zdokonalila jsem se v problematice veřejných 

zakázek a v celém průběhu jejich plánování a řízení. Jelikoţ se jednalo o projekt v mém 

rodném městě a stavba byla předána do uţívání před odevzdáním mé práce, měla jsem 

moţnost pozorovat, jak výstavba pokračuje aţ po její dokončení.  

Při psaní práce jsem nenarazila na nejasnosti, nedostatek podkladů nebo neochotu 

ze strany pracovníků MÚ. Jsem přesvědčena, ţe je to zásluhou dobrého vedení MÚ  

a odborníků na správných pozicích odborů města. Doufám tedy, ţe jim tato práce bude 

k uţitku a zdokonalí ještě více systém přípravy a řízení stavební zakázky. Hlavním 

přínosem by mohl být mnou sepsaný obecný postup Nového Města na Moravě  

jako investora při zadávání veřejných zakázek.  
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ČSN  česká technická norma 

DPH  daň z přidané hodnoty 

DPS  dokumentace pro provádění stavby 

DSP  dokumentace pro stavební povolení 

DsPS  dům s pečovatelskou sluţbou 

DUR  dokumentace pro územní rozhodnutí 

EU  Evropská unie 

HTÚ  hrubé terénní úpravy 

IO   inţenýrský objekt 

KODUS  Komunitní dům seniorů 

MHD  městská hromadná doprava 

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 

MÚ  městský úřad 

PD  projektová dokumentace 

PS   provozní soubor 

SO  stavební objekt 

TDS  technický dozor stavby 

VVZ  Věstník veřejných zakázek 

VZMR  veřejná zakázka malého rozsahu 

ZZVZ  Zákon o zadávání veřejných zakázek  
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