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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá vývojem stavební zakázky b�hem její realizace. Diplomová 
práce obsahuje pot�ebné teoretické vstupy, které jsou zam��eny na vysv�tlení pojm�
stavební podnik, stavební zakázka a vývoj ve stavebnictví. Na základ� teoretických 
vstup� bylo p�istoupeno k p�ípadové studii, která se zabývá vývojem vybrané stavební 
zakázky b�hem životní etapy - realiza�ní. P�ípadová studie obsahuje charakteristiku 
vybraného stavebního podniku, finan�ní analýzu, vývoj zpracování stavební zakázky a 
návrh opat�ení ke zlepšení procesu zpracování stavební zakázky. 

Abstract  

The Master´s thesis deals with the development of the construction order during its 
realization. This thesis contains the necessary theoretical inputs that are focused on 
explaining the concepts of construction company, construction order and progress in 
building industry. It is based on theoretical inputs that have been taken to a case study 
that deals with the development of selected construction order during its life stage - 
realization. Case study contains the characteristics of the selected construction 
company, financial analysis, development process of construction order and draft of the 
measures to improve the processing of construction order. 
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Stavební podnik, stavební zakázka, finan�ní analýza, smluvní vztahy, fakturace, �asový 
harmonogram, informa�ní systém
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1 ÚVOD 

Téma diplomové práce je „Vývoj stavební zakázky b�hem její realizace“. 

Každá stavební zakázka prochází b�hem své realizace postupným vývojem, b�hem 

kterého dochází mimo jiné i k odchylkám od p�vodního plánu. Stavební zakázka je 

zdrojem p�íjm� stavebního podniku, tudíž každá stavební firma musí v�novat každé 

jednotlivé stavební zakázce náležitou pozornost. Cílem každého podniku je dosažení 

zisku - aby jej mohl dosáhnout, musí mít o realizaci svých zakázek jasnou p�edstavu. 

Konkrétní p�edstavu o zakázce získá stavební podnik za pomoci nástroj� �ízení 

stavebních zakázek, kterými jsou zejména harmonogram stavebních prací, finan�ní plán 

a fakturace. Podnik musí mít sv�j systém zpracování zakázek, který se m�že 

v jednotlivých stavebních firmách lišit. 

Teoretická �ást mé diplomové práce bude zam��ena na vysv�tlení pojmu stavební 

podnik, specifika a význam stavební výroby, dále informace o informa�ních 

technologiích používaných ve stavebním podniku a význam finan�ní analýzy ve 

stavebním podniku. Dále se budu v�novat stavební zakázce – produkty výstavby, d�lení 

zakázek dle investora, ú�astníci výstavby a jednotlivé fáze stavební zakázky. Nakonec 

svoji pozornost zam��ím na identifikaci vývoje ve stavebnictví v letech 2008 - 2012. 

Výstupem praktické �ásti mé diplomové práce bude popsání stavební zakázky z pohledu 

dodavatele od po�átku její realizace, postup p�i zpracování stavebních zakázek 

v informa�ním systému a nastavení smluvních vztah� až po pr�b�h realizace.  

Cílem mé práce bude popsat vývoj stavební zakázky z pohledu dodavatele v období 

realiza�ní fáze a nastín�ní možného zlepšení tohoto procesu. 



7 

2 STAVEBNÍ PODNIK 

Stavební podnik je právnická osoba, která na stavebním trhu p�sobí jako zhotovitel a 

dodavatel. P�edm�tem podnikání stavebního podniku je stavební výroba. Cílem jeho 

provozování je dosažení maximálního zhodnocení vloženého kapitálu, což je 

podmín�no ziskovostí stavební výroby. Podmínky vzniku a zániku a jeho právní formy 

jsou upraveny v novém ob�anském zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. [1] 

2.1    Specifika stavební výroby  

Stavební výroba je proces vysoce náro�ný na organizaci a jeho výstupem je stavební 

dílo ve form� novostavby, rekonstrukce, modernizace a rozší�ení. Pro každou stavební 

zakázku se dop�edu vypracovává harmonogram stavebních prací, který slouží jako 

podklad pro organizaci stavební výroby. Výstupy stavební výroby mohou být vytvo�eny 

jak vlastními pracovníky, tak i subdodavateli. Díky vysokému podílu ceny materiálu na 

celkových nákladech stavebních zakázek, lze stavební podnik charakterizovat jako 

materiálov� náro�ný. 

Hlavní znaky stavební výroby: 

 Investi�ní náro�nost 

 Organiza�ní náro�nost 

 Materiálová náro�nost 

 Zakázková výroba 

 P�emis�ování výrobních kapacit 

 Stacionární výrobek (stavební dílo) 

 Dlouhý výrobní cyklus 
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2.2    Tržní význam stavební výroby 

Stavební výroba je významným sektorem národního hospodá�ství a p�edstavuje silný 

regulátor hospodá�ství, kdy silné stavebnictví iniciuje rozvoj i dalších sektor� národního 

hospodá�ství. [5] 

Stavební trh se vyzna�uje zna�nou náro�ností na: 

Kapitál 

Složitostí a jedine�ností smlouvy o dílo 

Rozli�ností požadavk� na provedení stavebního díla 

Vysokou citlivostí poptávky na stav národního hospodá�ství 

Požadavky na autorizaci       [7]  

2.3    Právní formy stavebního podniku 

Stavební podnik m�že mít právní formu spole�nost s ru�ením omezeným (s. r. o.) anebo 

akciová spole�nost (a. s.) – konkrétní typ právní formy se odvíjí od možností základního 

kapitálu. Obecn� se dá �íci, že u menších a st�edn� velkých stavebních podnik� p�evládá 

právní forma spole�nost s ru�ením omezeným a u velkých stavebních podnik� p�evládá 

forma akciová spole�nost. Právní formy podnik� se �ídí zákonem o obchodních 

korporacích. 

2.4    Informa�ní technologie ve stavebním podniku 

2.4.1   Informa�ní systém 

Vedení podniku pot�ebuje ke svému rozhodování a �ízení znát aktuální stav situace 

v rámci podniku i stavebních zakázek a k tomu využívá informa�ní systém. Ú�elem 

informa�ního systému je zajišt�ní správných informací ve správnou dobu, ve správném 

množství a v požadované kvalit�. Informa�ní systém musí poskytovat nejen informace o 
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již známých nákladech na stavby, ale musí podat informace o sou�asném stavu výroby. 

Tímto zp�sobem se stavební podnik dostává ke všem pot�ebným informacím. P�enos 

informací je umožn�n díky sdružení po�íta�� a periferií (nap�. tiskárna) do sítí. 

Informa�ní systém stavebního podniku zabezpe�uje tyto oblasti: 

- správa podnikové datové základny (definice datové základny a �íselník�, 

distribuce dat apod.) 

  - ekonomika (ú�etnictví, pohledávky, závazky, banka, pokladna apod.) 

 - doprava (evidence dopravních prost�edk�, fakturace jízd a p�j�ovného apod.) 

- stavební výroba (rozpo�ty a kalkulace, požadavky na nákup, finan�ní plán 

stavby, subdodávky, harmonogram apod.) 

- lidské zdroje (evidence pracovník�, mzdové listy apod.) 

- majetky (evidence majetku, inventární karty, odpisy, leasing apod.) 

- managerská nadstavba a internet (�ízení finan�ní, vnitropodnikové apod.) 

- logistika a marketing (sklad, inventury zásob, požadavky na nákup apod.)  

           [5] 

2.4.2 Software 

Software (programové vybavení) je nedílnou sou�ástí informa�ního systému stavební 

firmy. Specializované programy, které využívají stavební firmy, m�žeme rozd�lit na 

programy podporující projektovou p�ípravu stavby a na podporující p�ípravu a �ízení 

výstavby. Stavební podniky používají i b�žn� používané programy související s 

administrativní �inností podniku. 

Typy �asto používaného software ve stavebních podnicích: 

Kancelá�ské programy (nap�. MS Word, MS Excel) 



10 

Databázové systémy (nap�. dBASE) 

Ekonomické programy (nap�. POHODA) 

Programy k projek�ní �innosti (nap�. AUTOCAD, ARCHICAD) 

Specializovaný stavební software (nap�. FIN, NEXIS) 

Plánování výstavby (nap�. MS Project) 

Rozpo�tování a kalkulace (nap�. BUILDpower, KROS plus, CALLIDA)   

           [5] 

2.4.3 Hardware 

Hardwarové vybavení podniku musí spl�ovat požadavky dané podnikem na softwarové 

vybavení – pokud podnik používá software pro projek�ní �innost, jsou požadavky 

kladené na konfiguraci hardware vyšší, než pokud podnik používá pouze kancelá�ské 

programy. Hardwarové vybavení podniku je dáno po�íta�ovými stanicemi a periferiemi.      

           [5] 

2.5 Finan�ní analýza podniku 

Cílem finan�ní analýzy podniku je komplexní posouzení ekonomické a finan�ní situace 

pomocí specifických metod. Za pomoci finan�ní analýzy se dá zjistit, které stránky má 

podnik silné a které naopak slabé a na ty se v rámci svého budoucího vývoje více 

zam��it a zlepšit tak finan�ní zdraví podniku. K vytvo�ení finan�ní analýzy jsou 

zapot�ebí ú�etní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztrát). Ideální je hodnocení podniku 

v rámci posledních p�ti let. Primárním nástrojem pro finan�ní analýzu jsou pom�rové 

ukazatele – zejména pak ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity. 

2.5.1 Likvidita 

S pojmem likvidita souvisí další pojmy, a to likvidnost a solventnost. Likvidnost je 

vlastnost jednotlivých složek majetku podniku ve smyslu jejich schopnosti rychlé 
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p�em�ny v pen�žní prost�edky. Solventnost znamená platební schopnost. Likvidita 

p�edstavuje schopnost podniku p�em�nit majetek podniku v hotovost, zárove� také 

slouží jako krátkodobý pohled na solventnost. V rámci pom�rových ukazatel� se u 

ukazatel� likvidity setkáváme se ukazateli likvidity celkové, pohotové a okamžité. [2] 

Celková likvidita (b�žná) = ob�žná aktiva / krátkodobá pasiva   [2-1] 

Pohotová likvidita = (finan�ní majetek + krátk. pohledávky) / krátk. pasiva  [2-2]

Okamžitá likvidita = finan�ní majetek / okamžit� splacené závazky  [2-3]  

2.5.2 Zadluženost 

Pro zabezpe�ení �innosti podniku má podnik k dispozici aktiva (majetek), kterým 

v dané �ástce odpovídají pasiva (zdroje krytí). Z rozvahy lze vy�íst hodnoty struktury 

aktiv (dlouhodobý a b�žný majetek) a zdroj� krytí (vlastní a cizí). Pro finan�ní stabilitu 

je d�ležitá p�im��enost zadlužení podniku, kterou zjistíme z pom�ru hodnost vlastního a 

cizího kapitálu. V rámci pom�rových ukazatel� zadluženosti se nej�ast�ji setkáváme 

s ukazatelem celkové zadluženosti a se zadlužeností vlastního kapitálu. [2] 

Celková zadluženost = cizí zdroje / aktiva celkem     [2-4]

Zadluženost vlastního kapitálu = cizí zdroje / vlastní kapitál   [2-5]

2.5.3 Rentabilita 

Ukazateli rentability podniku se m��í jeho výnosnost (ziskovost nebo ztrátovost). 

V praxi se používá mnoho modifikací ukazatel� rentability. Spole�ným znakem 

ukazatel� rentability je skute�nost, že pom��ovanou hodnotou je pom�r vloženého 

kapitálu s ur�itou formou zisku (nap�. zisk p�ed úhradou úrok� a daní EBIT, zisk p�ed 

zdan�ním EBT, zisk po zdan�ní EAT). [6] 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE = EAT / vlastní kapitál    [2-6]

Rentabilita tržeb ROS = �istý zisk / tržby      [2-7]
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2.5.4 Aktivita 

Ukazatele aktivity p�edstavují ukazatele relativní vázanosti kapitálu v r�zných formách 

aktiv – jedná se zejména o ukazatele doby obratu a obratovosti. Tyto ukazatele mají 

využití p�i �ízení aktiv. Nej�ast�ji se však používají ukazatele doby obratu pohledávek a 

závazk�. [6] 

Doba obratu pohledávek = (pohledávky * 360) / tržby    [2-8]

Doba obratu závazk� = (závazky * 360) / tržby     [2-9]
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3 STAVEBNÍ ZAKÁZKA 

Stavební zakázka je produktem stavební výroby. �innost stavebního podniku je závislá 

na realizaci stavebních zakázek – tyto zakázky p�edstavují dodávky výkon�, prací a 

služeb k vytvo�ení nového tavebního díla anebo k úprav� stávajícího. Stavební zakázky 

jsou sjednávány na základ� konkrétní objednávky od investora. 

3.1    Produkty stavebních zakázek 

Novostavba  nov� realizovaný stavební objekt 

Rekonstrukce stavební úprava, kdy dochází k zásah�m do stavebních konstrukcí 

p�i zachování vn�jšího p�dorysného a výškového ohrani�ení 

Modernizace stavební úprava, kdy dochází k nahrazení stávající �ásti 

stavebního objektu za modern�jší; dochází tak ke zvýšení 

vybavenosti a použitelnosti 

Rozší�ení stavební úprava, kdy dochází k p�ístavb� nebo nástavb�

stavebního objektu 

3.2    Charakter stavebních zakázek podle investora 

3.2.1   Soukromé zakázky 

O soukromou stavební zakázku se jedná v p�ípad�, pokud je investorem FO nebo PO, 

která nepodléhá zákonu o ve�ejných zakázkách. Pro zadávání soukromé zakázky 

neexistují žádné p�edpisy. Smlouvy, které mezi sebou uzavírají zhotovitel 

s objednatelem, se �ídí podle nového ob�anského zákoníku. [3] 

3.2.2 Ve�ejné zakázky 

Definici pro ve�ejnou zakázku najdeme v zákon� �. 137/2006 Sb., o ve�ejných 

zakázkách. Ve�ejná zakázka se realizuje na základ� smlouvy mezi zú�astn�nými 

stranami, tj. mezi zadavatelem a jedním nebo více dodavateli. P�edm�tem ve�ejné 
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zakázky je úplatné poskytnutí dodávek, služeb nebo provedení stavebních prací. 

Zadavatelem ve�ejných zakázek je zejména stát, p�ípadn� v rámci p�enesené p�sobnosti 

instituce státní správy a samosprávy (obce, kraje) nebo jiné organiza�ní složky státu. 

P�edm�tem ve�ejné zakázky na stavební práce je zakázka, která se vztahuje na 

provedení stavebních prací uvedených v p�íloze �. 3 zákona, a to v�etn� projektové a 

inženýrské �innosti s nimi souvisejícími, zhotovení stavby, která je výsledkem 

stavebních nebo montážních prací (p�ípadn� i se související projektovou a inženýrskou 

�inností). K ve�ejným zakázkám na stavební práce se �adí i ve�ejné zakázky na 

poskytnutí dodávek nebo služeb pot�ebných k realizaci ve�ejné stavební zakázky. [3] 

Druhy zadavatel� ve�ejných zakázek: 

Ve�ejný stát, samosprávné celky, p�ísp�vkové organizace financované 

státem (definice v paragrafu 2 odstavec 2 zákona �. 137/2006 Sb.) 

Dotovaný PO nebo FO, která zadává ve�ejnou zakázku hrazenou z více než 

50% z finan�ních prost�edk� poskytnutých ve�ejným zadavatelem 

nebo pokud pen�žní prost�edky poskytnuté z t�chto zdroj�

p�esahují 200 000 K� (definice v paragrafu 2 odstavec 3 zákona �. 

137/2006 Sb.) 

Sektorový osoba vykonávající n�kterou z �inností uvedených v paragrafu 4 

zákona �. 137/2006 Sb. (nap�. plynárenství, energetika) 

         [3] 

3.2.2.1 Druhy ve�ejných zakázek dle o�ekávané hodnoty 

Dle o�ekávané hodnoty se ve�ejné zakázky d�lí na zakázky nadlimitní, malého rozsahu 

a podlimitní. K ur�ení typu zakázky se používají finan�ní limity uvedené v paragrafu 12 

zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách. Finan�ní limity jsou ur�eny zvláš� pro 

dodávky, služby a stavební práce (definice nadlimitní stavební zakázky a zakázky 

podlimitní).  
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Finan�ní limity dle p�edpokládané hodnoty ve�ejné zakázky na stavební práce: 

Nadlimitní  nad 131 402 000 K� bez DPH 

Malého rozsahu menší než 6 000 000 K� bez DPH 

Podlimitní  od 6 000 000 K� bez DPH do 131 402 000 K� bez DPH 

          [11, 12] 

3.2.2.2 B�žné kvalifika�ní požadavky na dodavatele VZ 

Pojem kvalifikace dodavatele lze chápat jako jeho zp�sobilost plnit p�edm�t ve�ejné 

zakázky. Kvalifikovaný dodavatel by m�l být schopen po právní, odborné i reálné 

stránce dostát p�edm�tu pln�ní, jenž je požadován zadavatelem. V p�ípad� ve�ejné 

zakázky zadávané ve�ejným a sektorovým zadavatelem ukládá zákon o ve�ejných 

zakázkách rozdílné kvalifika�ní p�edpoklady na dodavatele. Pro uzav�ení smlouvy musí 

dodavatel ve�ejné zakázky spl�ovat kvalifika�ní p�edpoklady. 

Hlavní kvalifika�ní p�edpoklady dle zákona �. 137/2006 Sb.: 

Základní kvalifika�ní p�edpoklady (paragraf 53) 

Profesní kvalifika�ní p�edpoklady (paragraf 54) 

Technické kvalifika�ní p�edpoklady (paragraf 56) 

          [13] 

Zákon o ve�ejných zakázkách již neudává ekonomické a finan�ní kvalifika�ní 

p�edpoklady – nahrazeno �estným prohlášením dodavatele. 

Obecn� se dá �íci, že tyto hlavní kvalifika�ní p�edpoklady se uplat�ují i u soukromých 

stavebních zakázek. 
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3.3    Ú�astníci výstavby 

Ú�astníky výstavby jsou FO nebo PO, které se podílejí finan�n� a ekonomicky na 

pr�b�hu celé investi�ní akce. 

Ú�astníky výstavby jsou: 

Investor osoba, v jejíž prosp�ch je stavba provád�na, je odpov�dna za 

�ádnou p�ípravu a realizaci stavby dle stavebního zákona 

Vlastník osoba, která má vlastnická práva k nemovitostem zapsaných 

v katastru nemovitostí 

Uživatel osoba, která bude stavbu užívat v zájmu dosažení cíl�

investi�ního projektu 

Projektant osoba, která ovládá procesy pot�ebné pro p�ípravu a realizaci 

projektu a která pro investora zpracuje a dodá v pot�ebném 

rozsahu dokumentaci projektu 

         [4] 

3.4    Fáze stavební zakázky 

Projekt stavební zakázky je �asov� a prostorov� vymezený souhrn �inností, které jsou 

vzájemn� propojeny a tvo�í jeden ucelený systém za ú�elem dosažení cíle stavební 

zakázky. Stavební zakázka se postupem �asu vyvíjí – má tedy sv�j po�átek a konec a 

v rámci postupného vývoje ji m�žeme rozd�lit do n�kolika díl�ích fází, které se 

vzájemn� b�hem postupu zpracování zakázky �áste�n� p�ekrývají. 

Rozd�lení fází stavební zakázky z pohledu jejího �ízení: 

Obchodní v této fázi dochází k vyhledání obchodních p�íležitostí na 

stavebním trhu (zakázek) a následné tvorb� cenových nabídek 

a ú�asti na p�ípadných výb�rových �ízeních 
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P�ípravná b�hem této fáze za�íná p�íprava zakázky do výroby, dochází 

k plánování výrobních zdroj� a tvorb� harmonogramu 

Realiza�ní v této fázi nastává realizace stavební zakázky a nákladový 

controlling 

Záru�ní tato fáze za�íná p�edáním zakázky objednateli; záruka je 

definována ve smlouv�

           [1] 

3.4.1   Obchodní fáze – získání stavební zakázky 

Ve stavebnictví probíhá získávání zakázek odlišným zp�sobem, než jak je tomu u 

klasické výroby.  

Stavební zakázky m�že stavební podnik získat �ty�mi zp�soby – dle investora: 

Ve�ejný investor – vyhlášení ve�ejné obchodní sout�že 

Všechny ve�ejné zakázky se �ídí zákonem o zadávání ve�ejných zakázek. Ve�ejné 

zakázky na stavební práce tvo�í významný podíl na celkové stavební výrob� v rámci 

trhu �R a stavebnictví je na t�chto zakázkách siln� závislé. Zadání ve�ejné zakázky 

vzniká vyhlášením ve�ejné obchodní sout�že. [7] 

Soukromý investor – pasivní p�ístup 

Soukromí investo�i, kte�í sami oslovují stavební podniky, nemají povinnost �ídit se 

zákonem o ve�ejných zakázkách (pokud nespl�ují podmínky na zadavatele ve�ejných 

zakázek na základ� tohoto zákona) a mají tedy p�i výb�ru zhotovitele zakázky volné 

pole p�sobnosti. V praxi se používají n�které principy ze zákona o ve�ejných zakázkách 

– zejména kvalifika�ní kritéria. [7] 
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Soukromý investor – aktivní p�ístup 

Stavební podnik v tomto p�ípad� sám staví do aktivní pozice v rámci vyhledávání 

potenciálního investora (zadavatele zakázky) za pomoci marketingových nástroj� – 

vyhledávání obchodních p�íležitostí. [7] 

Developerství – výstavba, kdy iniciátorem zakázky není zákazník  

V rámci developerství se jedná o výstavbu stavebního díla z vlastních zdroj� (p�ípadn�

dopln�ných i cizím kapitálem bez ú�asti zákazníka) a jeho následný prodej nebo 

pronájem. Jedná se o nejrizikov�jší zp�sob získání zakázky. [7] 

Ve své práci se zam��ím na stavební zakázky od soukromých investor�, kde investo�i 

aktivn� vyhledávají zhotovitele pomocí sout�žního zadávání. 

3.4.1.1 Sout�žní zadávání 

Investor v rámci sout�žního zadávání stavební zakázky zašle stavebním podnik�m 

písemnou výzvu k podání cenové nabídky. Výzva k podání cenové nabídky obsahuje 

základní údaje o zamýšlené stavb� a o její realizaci. Investor obvykle oslovuje více 

stavebních podnik� a následn� vybere pro n�j nejp�ízniv�jší cenovou variantu provedení 

a tedy i zhotovitele, se kterým následn� uzav�e smlouvu. 

Základní body, které obsahuje výzva k podání cenové nabídky: 

 Zadávací dokumentace 

 Zadávací podmínky 

 Lh�ta a forma pro podání cenové nabídky 

 Lh�ta platnosti podané cenové nabídky 

 Termín, místo a zp�sob otevírání obálek s cenovými nabídkami 

 Dokumenty a formulá�e ke stavební zakázce (nap�. nabídkového listu) 
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Organiza�ní informace 

Stavební podnik vyhodnotí požadavky a informace o stavební zakázce a rozhodne se, 

zda jeho zájem o zakázku trvá. Po rozhodnutí sd�lí své stanovisko zadavateli a 

p�i kladném rozhodnutí se stává uchaze�em o stavební zakázku. [8] 

Zadávací dokumentace 

Výb�r dodavatele vychází z porovnání cenových nabídek, které potenciální dodavatelé 

(zhotovitelé) zhotovili na základ� zadávací dokumentace. P�esnost cenové nabídky 

závisí na p�esnosti a podrobnosti zadávací dokumentace. 

Zadávací dokumentace by m�la obsahovat: 

Informace o výstavbovém projektu 

Formu výstavbového projektu 

Ú�el a zp�sob využití výstavbového projektu 

Rozsah stavebního díla 

P�edpokládaný termín realizace (termín zahájení, doba trvání) 

Odhad ceny 

Lh�tu splatnosti faktur a zp�sob fakturace 

Zp�sob �ešení spor�

Korpus smlouvy o dílo 

Obecné smluvní podmínky 

Postup �ízení výstavby a zp�sob dozorování stavebníkem 

Projektovou dokumentaci pro stanovení cenové nabídky 
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Rozpo�tové podklady 

Požadované záruky (pojišt�ní) 

          [8] 

Zadávací podmínky 

Investor musí u soukromé zakázky ur�it zp�sob zpracování cenové nabídky, obvykle 

však požaduje: 

 Vypln�ný nabídkový list 

 Výpis z obchodního rejst�íku (ze živnostenského rejst�íku u OSV�) 

Vypln�ný souhrnný list ocen�ní 

Ocen�ný výkaz vým�r 

Jména vedoucích pracovník� b�hem realizace 

Seznam subdodavatel�

P�edb�žný harmonogram stavebních prací 

          [8] 

3.4.1.2 Cenová nabídka 

Stavební podnik vypracuje cenovou nabídku dle výzvy k podání cenové nabídky, na 

základ� podklad� dodaných investorem, a doru�í ji investorovi dle jeho požadavk�. Ke 

stanovení nabídkové ceny se obvykle používají rozpo�tá�ské programy (nap�. 

BUILDpower). 

Zadávání stavebních zakázek od soukromých investor� m�že probíhat formou 

sout�žního zadávání nebo zadáváním z volné ruky, kdy prob�hne výb�r dodavatele bez 

výb�rového �ízení. 
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3.4.1.3 Smlouva 

Právní úprava vztah� mezi ú�astníky výstavby se v �R �ídí zejména novým ob�anským 

zákoníkem. U ve�ejných zakázek vztahy mezi ú�astníky výstavby upravuje zákon o 

ve�ejných zakázkách. Mezi ú�astníky výstavby, kte�í vzájemn� vystupují jako partne�i, 

vznikají smluvní vztahy. 

Nej�ast�jší typy smluv: 

Smlouva o uzav�ení budoucí smlouvy 

Kupní smlouva 

Smlouva o dílo 

Nájemní smlouva 

Smlouva o dílo 

Smlouva o dílo je nejtypi�t�jší smlouva, která upravuje vztahy mezi ú�astníky výstavby. 

Právní úpravy smlouvy o dílo vychází z obchodního zákoníku, nyní ji však upravují jiné 

zákony. Podle nového ob�anského zákoníku (dle paragrafu 2586 a 2587) se zhotovitel 

zavazuje na sv�j náklad a nebezpe�í zhotovit objednateli dílo a objednatel se zavazuje 

dílo p�evzít a zaplatit cenu. Dílem m�že být zhotovení ur�ité v�ci (pokud nespadá pod 

kupní smlouvu), údržba nebo úprava v�ci, nebo �innost s jiným výsledkem. Cena díla je 

ujednána dostate�n� ur�it�, pokud je dohodnut alespo� zp�sob jejího ur�ení, anebo 

pokud je cena ur�ena odhadem. Uzav�ou-li strany smlouvu bez ur�ení ceny díla, je 

ujednaná cena v úrovni ceny placené za totéž nebo za srovnatelné dílo v dob� uzav�ení 

smlouvy a za podobných podmínek zn�ní smlouvy. M�žeme tedy charakterizovat 

podstatné náležitosti smlouvy – jde zejména o ur�ení ú�astník� smlouvy a stanovení 

závazk�. [10] 

Dalšími obvyklými náležitostmi smluv o dílo jsou zejména: 

Doba realizace díla 
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Místo zhotovení díla 

Podmínky realizace 

Zp�sob kontroly realizovaného díla 

Podmínky p�edání a p�evzetí díla 

Délka a rozsah záruky 

Zp�sob platby 

          [4] 

3.4.2 P�ípravná fáze 

Provád�ní každé stavební zakázky je náro�ný proces, b�hem kterého nastává množství 

zm�n. Úsp�šné realizaci stavební zakázky p�edchází kvalitní p�íprava. V rámci p�ípravy 

stavební zakázky jsou d�ležité podklady, které má podnik k dispozici. Ú�elem p�ípravy 

je p�edcházet zvýšeným náklad�m na stavbu a také díky dodržování termín� p�edcházet 

smluvním pokutám. V této fázi dochází k p�íprav� a plánování zakázky, v�etn�

sestavení harmonogramu postupu prací.       [5] 

Jednotlivé �ásti p�ípravné fáze se p�ekrývají s obchodní fází – jedná se zejména o 

sestavení rozpo�tu a harmonogramu stavebních prací, který bývá p�ílohou cenové 

nabídky a rovn�ž smlouvy mezi investorem a dodavatelem. Také m�že docházet 

k p�ekrývání t�chto fází v��i projektové dokumentaci – pokud investor sám poptává, 

obvykle již má p�ipravenu projektovou dokumentaci, na základ� které stavební firma 

vytvá�í cenovou nabídku.  

Rovn�ž dochází k p�ekrývání jednotlivých �inností spadajících pod p�ípravnou fázi 

s realiza�ní fází. Realiza�ní fáze rovn�ž zahrnuje práci s projektovou dokumentací, 

rozpo�tem a harmonogramem. Realiza�ní fázi též ovliv�uje zn�ní smlouvy o dílo a tato 

smlouva se m�že ješt� v pr�b�hu realizace upravovat dodatky.  



23 

3.4.2.1 Projektová dokumentace 

Projektová dokumentace je podkladem pro realizaci stavebního díla, ur�uje rozsah a 

technické parametry budoucí stavby a navíc je podkladem pro sestavení plánu realizace. 

Projektová dokumentace slouží mimo jiné i jako podklad pro stanovení výkazu vým�r a 

tím i rozpo�tu a cenové nabídky. Tato dokumentace se vyvíjí postupem �asu – dopl�uje 

se a zp�es�uje se. Plánování ve stavebním podniku vychází z aktuálních informací, které 

má podnik k dispozici, a proto se plán musí pr�b�žn� p�izp�sobovat (aktualizovat). [5] 

3.4.2.2 Rozpo�et 

Rozpo�et se sestavuje na základ� projektové dokumentace stavby a obsahuje ceny 

stavebních a montážních prací. Rozpo�et slouží jako objektivní hodnotící a kontrolní 

nástroj pro realizaci stavby a je d�ležitou sou�ástí smlouvy o dílo. Typickým znakem 

rozpo�tu je jeho skladebnost. Rozpo�et by m�l obsahovat: 

 Úvodní list (informace o zhotoviteli, investorovi, projektantovi) 

 Krycí list (souhrn náklad� za objekt) 

 Popis ocen�ných prací a dodávek v�etn� ceny 

Výkaz vým�r (každá položka) 

Rozpo�et by m�l pokrýt všechny náklady spojené s realizací dané stavební zakázky (s 

tím souvisí vhodné nastavení parametr� pro stanovení ceny, tj. nastavení kalkula�ního 

vzorce). K rozpo�tování se v dnešní dob� používá specializovaný, rozpo�tá�ský, 

software. [5] 

3.4.2.3 Harmonogram 

Klí�ovým dokumentem k �ízení výstavby je harmonogram stavebních prací. Bez 

sestavení harmonogramu stavebních prací nelze zajistit materiál, subdodávky, lidské 

zdroje a nasazení pracovních stroj�. P�i nesestavení tohoto harmonogramu dochází ke 
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zbyte�ným komplikacím – nap�. k prostoj�m, kolizím na pracovišti (staveništi) apod. 

P�ed samotnou realizací stavby musí být �ádn� zpracována projektová dokumentace a 

také plán postupu prací. Harmonogram postupu prací ukazuje návaznosti projektu a 

možnosti jejich p�ekrytí. Dle velikosti a složitosti stavby se vypracovává harmonogram 

s r�znou podrobností. Nej�ast�ji se setkáme s �ádkovým harmonogramem, kde dochází 

k �asovému ur�ení jednotlivých stavebních �inností. Harmonogram stavebních prací se 

vytvá�í pro každou zakázku, bývá též �asto p�ílohou k cenové nabídce. Pokud 

v plánování stavební zakázky nastávají zm�ny ovliv�ující postup stavebních prací, musí 

se tyto zm�ny promítnout do harmonogramu. Harmonogram navíc slouží ke sledování a 

vyhodnocování pr�b�hu výstavby. Sestavením harmonogramu stavebních prací bývají 

obvykle pov��eni p�ípravá�i podniku, kte�í by sv�j návrh m�li konzultovat již 

v p�ípravné fázi zakázky se stavbyvedoucím. �asový postup výstavby m�že být 

zpracován do formy �ádkového harmonogramu, sí�ového grafu, cyklogramu apod. 

K vytvá�ení harmonogram� se používají jak b�žné programy (nap�. MS Excel) tak i 

specializovaný software (nap�. MS Project). [5] 

3.4.3 Realiza�ní fáze 

V realiza�ní fázi dochází k fyzické realizaci stavebního díla. Realiza�ní fáze navazuje 

na p�ípravnou fázi a je zde d�ležité p�edevším �ízení stavební zakázky. B�hem realizace 

dochází k odchylkám od p�vodního plánu a to má zp�tný vliv na p�ípravu zakázky, 

která musí na tyto zm�ny reagovat a zajistit tak p�ípravu odpovídající aktuálním 

pot�ebám stavební zakázky. Realizaci stavebního díla má na starosti obvykle 

stavbyvedoucí (hlavní stavbyvedoucí). Stavební zakázka by m�la být promyšlen�

koordinována a racionáln� �ízena, díky �emuž lze dosáhnout optimálního výsledku 

z hlediska technologického i ekonomického. Z tohoto d�vodu je pot�eba v�novat 

zna�nou pozornost operativnímu �ízení stavební zakázky. Cílem operativního plánování 

je zp�esn�ní vyhodnocení prost�edk� a pot�eb stavby do �asových etap v souladu se 

skute�nou realizací stavebního díla. Operativní plán je výsledek finan�ního plánu stavby 

na základ� aktuální situace – opírá se o fyzické objemy prací. [9] 
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3.4.3.1 Nástroje �ízení realizace stavební zakázky 

Za pomoci nástroj� �ízení realizace stavební podnik �ídí a koordinuje realizaci stavební 

zakázky. Mezi nástroje �ízení pat�í: 

 Harmonogram (viz P�ípravná fáze) 

Rozpo�et (viz P�ípravná fáze) 

�áste�ný plán kvality 

Fakturace 

Finan�ní plán 

Controlling 

�áste�ný plán kvality 

�áste�ný plán kvality obsahuje podrobný popis objektu realizace, informace o stavebn�

technologickém postupu výstavby, použitých materiálech a za�ízení. Dále obsahuje 

rozpis nasazení pracovník� na realizaci stavby, plány kontrol, rizik a prevence (BOZP). 

Sou�ástí �áste�ného plánu kvality jsou p�ílohy, nákresy, plány, projekty. �áste�ný plán 

kvality je propojen s harmonogramem stavebních prací. 

Fakturace 

Podmínky splatnosti faktur bývají uvedeny ve smlouvách – fakturace probíhá obvykle 

bu	 m�sí�n� nebo až po dokon�ení díla nebo jeho �ástí. Fakturace probíhá na základ�

realizovaných fyzických objem� prací, kdy dodavatel fakturuje investorovi. V zájmu 

každého podniku je v co nejkratší dob� získat smluvenou finan�ní �ástku za provedené 

práce. Pokud získání financí za provedené práce trvá p�íliš dlouho, má to nep�íznivý 

vliv na platební schopnost podniku a v kone�ném d�sledku m�že být ohroženo 

financování celého podniku. Každý podnik by m�l z t�chto d�vod� v�novat zna�nou 

pozornost práv� fakturaci.  
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P�i m�sí�ní fakturaci (p�ípadn� p�i fakturaci po ukon�ení technologických etap) 

dodavatel p�edkládá investorovi podepsaný soupis provedených stavebních prací a 

hlavní stavbyvedoucí ze strany investora provede kontrolu jeho správnosti a výsledek 

kontroly uvede do zjiš�ovacího protokolu. V kladném p�ípad� pak tento protokol 

podepíše a p�edá dodavateli v termínu dle dohody a v opa�ném p�ípad� dojde k vrácení 

soupisu provedených prací, ve kterém jsou uvedeny zjišt�né závady. Po potvrzení 

zjiš�ovacích protokol� vystaví dodavatel faktury. Sou�ástí faktury by m�l být ob�ma 

stranami podepsaný zjiš�ovací protokol a soupis prací. Kone�nou fakturu vystavuje 

dodavatel až po �ádném spln�ní p�edm�tu pln�ní. Výše kone�né faktury a její splatnost 

m�že být definována ve smlouv� o dílo. Sou�ástí kone�né faktury je p�íloha ke kone�né 

faktu�e a p�edávací protokol, který je podepsán oprávn�nými osobami smluvních stran. 

P�i fakturaci po ukon�ení díla má zhotovitel právo vystavit fakturu po �ádném spln�ní 

kompletního díla. Sou�ástí faktury je její vypln�ná a podepsaná p�íloha a p�edávací 

protokol, který je podepsán oprávn�nými osobami smluvních stran. [3] 

Finan�ní plán 

Trvalým cílem každého podniku je setrvat na trhu a dlouhodob� zvyšovat rentabilitu. 

Prakticky to znamená schopnost podniku v každém okamžiku vyrovnat platby 

v požadované výši a termínu a k dosáhnutí t�chto cíl� slouží finan�ní plán. K zajišt�ní 

�innosti podniku slouží základní kapitál v pot�ebné výši. Obecn� se dá �íci, že finan�ní 

plán zahrnuje plán náklad�, výnos� a zisku a plán finan�ních zdroj� podniku. Finan�ní 

plán m�žeme uplatnit u v rámci jednotlivé stavební zakázky, pokud chceme sledovat 

nebo vyhodnocovat finan�ní toky. 

Plán náklad�

- podkladem je plán výroby a prodeje 

- obsahuje jednotlivé druhy náklad� podniku (materiál, mzdy, ostatní p�ímé náklady, 

odpisy, služby, energie, ostatní provozní náklady, dan� a poplatky) 
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Plán výnos� a zisku 

- zahrnuje výnosy z jednotlivých plánovaných �inností podniku (plán prodeje, ostatních 

finan�ních výnos�, plán výnos� z prodeje majetku) 

- obsahuje dosažitelný a o�ekávaný objem zisku, jeho využití dle právních p�edpis� a 

pot�eb podniku 

- zajišt�ní hlavní pot�eby podniku vlastních finan�ních zdroj� pro další rozvoj podniku 

- zajišt�ní úhrady do státního rozpo�tu 

- tento plán navazuje na plán finan�ních zdroj�

Plán finan�ních zdroj� a majetku 

- zahrnuje množství pot�ebných finan�ních zdroj� pro dané období a rovn�ž se ur�í 

jejich zdroje krytí 

- plánuje se z vlastních zdroj� (zisk) a z možnosti získání cizích zdroj� (up�esní se 

forma) 

Controlling 

K �ízení stavební zakázky pat�í nejen získání zakázky, ur�ení postupu výstavby a 

správné definování náklad�, ale i kontrolní �innost. Kontrolní �innost na zakázkách by 

m�la být jednoduchá, aby tato �innost nezvyšovala náklady stavební zakázky. Kontrola 

by m�la vycházet z pr�b�žné evidence vynaložených náklad� na jednotlivé zakázky a 

st�ediska, za pomoci plánovaných náklad� a skute�n� vyfakturovaných náklad�. 

Porovnáním t�chto informací získá podnik p�ehled o pr�b�hu stavby. Tyto informace 

jsou obsaženy ve výkazech hospoda�ení a jsou podkladem k hodnocení výkonu 

st�ediska (stavbyvedoucích) a všech ostatních organiza�ních jednotek. [5] 
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Kontrola termín�

Kontrola termín� u staveb malého rozsahu je realizována prost�ednictvím sledování 

harmonogramu a u staveb v�tšího rozsahu se ke kontrole používají sí�ové grafy a 

organizuje se dispe�erská služba. Dispe�erská služba plní svoji funkci dob�e, je-li 

p�esné provozní plánování, dobrá komunika�ní sí�, a pokud je dispe�er zástupcem 

stavbyvedoucího. [5] 

Kontrola náklad�

Podkladem pro sledování náklad� na stavební zakázce je výrobní kalkulace, p�ípadn�

rozpo�et stavby. Pro podrobn�jší analýzu se sleduje také cash flow stavby, variabilní a 

fixní náklady. Zde se mohou uplatnit techniky vycházející ze sí�ové analýzy (nap�. 

CPM). Náklady je pot�eba rozlišit na náklady ovlivnitelné (tedy i kontrolovatelné) 

ur�itým stupn�m �ízení (nákladovým st�ediskem) a na náklady ovlivnitelné jiným 

stupn�m �ízení (jiným útvarem). [5] 

Controlling náklad� zahrnuje: 

- zjišt�ní vývoje skute�ných náklad� na zakázku ve srovnání s plánovaným 

stavem 

- aktualizace rozpo�tu 

- opat�ení proti vzniku odchylek a jejich odstra�ování 

- odhad zm�n vývoje celkových náklad� dle skute�ného vývoje náklad�

- dokumentace postupu 

           [4] 

Controlling kvality 

V sou�asné dob�, kdy na stavebním trhu panuje velká konkurence, se kvalita provedení 

prací dostává na první místo v d�ležitosti p�i zhotovení stavební zakázky vzhledem 
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k dlouhé životnosti stavebních objekt�. P�i odstra�ování již vzniklých nedostatk�

v kvalit� stavebního díla, dochází k vysokým náklad�m a ke ztrát� dobrého jména 

podniku. Kvalitní provedení stavební zakázky je podmín�no v�asným zpracováním 

projektu a v�asnou p�ípravou. [5] 
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4 VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ 

Stavebnictví je významným segmentem národního hospodá�ství a tvo�í významnou �ást 

HDP. Podíl stavebního odv�tví na zam�stnanosti v �R �iní p�ibližn� 9%. Stavebnictví 

je odv�tví pr�myslu podstatn� závislé na investicích. Vývoj ekonomiky se do zna�né 

míry odráží ve stavebnictví, které citliv� reaguje na r�stové i útlumové tendence celého 

hospodá�ství. Vývoj je kontinuální proces, b�hem kterého dochází ke zm�n�. Tento 

proces zachycuje statistika za pomoci �íselných údaj�. [5] 

4.1    Statistika 

Statistika je disciplína, která má využití ve zkoumání hromadných jev� (tj. jevy, které se 

opakují). Pro zkoumání t�chto jev� využívá �íselné vyjád�ení zkoumaných skute�ností. 

V �R p�sobí jako hlavní statistický orgán �eský statistický ú�ad (�SÚ) a jeho 

p�sobnost je dána zákonem o státní statistické služb�. �SÚ v rámci své �innosti 

zabezpe�uje získávání a zpracování údaj� pro statistické ú�ely a následn� poskytuje 

statistické informace státním orgán�m a ve�ejnosti. P�sobení �SÚ v rámci statistiky 

stavebnictví dle internetových stránek �SÚ: 

- statistika stavebnictví: indexy stavební produkce (v d�lení na pozemní a 

inženýrské stavitelství) 

    zam�stnanost a mzdy ve stavebnictví 

    objemy stavebních prací 

- statistika bytové výstavby: zahájené byty 

    dokon�ené byty 

po�et vydaných stavebních povolení a jejich orienta�ní 

hodnota (budovy bytové a nebytové) 

vývoj stavebních zakázek 
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nová podlahová plocha v m2 (budovy bytové a nebytové) 

- kartogramy, mapy 

- rychlé informace, publikace 

- ve�ejná databáze 

4.2    Vývoj stavebnictví v letech 2008 - 2012 

Vývoj ve stavebnictví v letech 2008 – 2012 poznamenala krize. Rok 2008 znamenal pro 

stavební produkci v �R vrchol, po kterém následoval v rámci krize úpadek stavebnictví 

a zpomalení ekonomiky. Tato situace m�la nep�íznivý dopad p�edevším na menší a 

st�edn� velké stavební podniky, jelikož nemohou dlouhodob� snášet velký konkuren�ní 

tlak na co nejnižší ceny stavební výroby díky vysoké konkurenci. V rámci hodnoceného 

období bylo �eské stavebnictví v letech 2009-2012 v recesi. 

4.2.1 Vývoj nových stavebních zakázek 

Graf 4-1 Hodnoty nových stavebnich zakázek v pozemním a inženýrském     

stavitelství v mil. K� v letech 2008-2012 

[zdroj: www.czso.cz; vlastní zpracování] 
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Vývoj hodnot nových stavebních zakázek v pozemním a inženýrském stavitelství 

popisuje graf 4-1, ze kterého je patné, že došlo ke znatelnému snížení celkového objemu 

nových stavebních zakázek v pozemním a inženýrském stavitelství.  

U pozemního stavitelství p�edstavoval v hodnoceném období vrchol rok 2008 - v roce 

2009 došlo ke snížení produkce oproti roku p�edcházejícímu zhruba o t�etinu a 

v následujícíh letech objem nových stavebníc zakázek vícemén� stagnoval (2010 – 

2012). 

U inženýrského stavitelství v rámci hodnoceného období p�edstavoval taktéž vrchol rok 

2008 a v dalších letech má po�et nových stavebních zakázek klesající tendenci – 

vyjímku zde tvo�í pouze rok 2010. V roce 2012 tvo�í hodnota nových stavebních 

zakázek v inženýrském stavitelství oproti roku 2008 pouze p�ibližn� 55%. 

4.2.2 Bytová výstavba 

Graf 4-2 Po�ty zahájených a dokon�ených byt� v letech 2008-2012 

[zdroj: www.czso.cz; vlastní zpracování] 
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Vývoj bytové výstaby v letech 2008-2012 shrnuje graf 4-2, kde dochází k porovnání 

po�tu zahájených a dokon�ených byt� v jednotlivých letech. Rok 2008 byl 

v hodnoceném roce výjime�ný tím, že po�et zahájených byt� byl vyšší než po�et byt�

dokon�ených – tato situace odpovídá p�edkrizovému období, kdy poptávka po nových 

bytech je vyšší než nabídka. Od roku 2009 nastává setrvalý pokles po�tu jak 

zahájených, tak dokon�ených byt�, p�i�emž po�et dokon�ených byt� v každém 

hodnoceném roce p�evyšuje po�et zahájených byt�. 

4.2.3 Ve�ejné stavební zakázky 

Graf 4-3 Hodnoty nových zakázek v pozemním a inženýrském stavitelství a 

hodnoty zadaných ve�ejných zakázek na stavební práce 2008-2012 

[zdroj: www.czso.cz, www.portal-vz.cz; vlastní zpracování] 

Podle grafu 4-3 m�žeme pozorovat vývoj celkových hodnot nových zakázek 

v pozemním a inženýrském stavitelství a vývoj celkových hodnot ve�ejných zakázek na 

stavební práce v hodnoceném období. Stavebnictví je odv�tvím pr�myslu siln� závislým 

na investicích a velkou �ást t�chto investic tvo�í p�áv� ve�ejné zakázky. V roce 2008 

v rámci hodnoceného období bylo nejvíce nových zakázek na stavební práce a rovn�ž 

nejvíce ve�ejných stavebních zakázek. Vývoj po�tu zakázek na stavební práce má od 

roku 2009 klesající tendenci až na rok 2010. Klesající tendenci mají i hodnoty zadaných 
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ve�ejných stavebních zakázek od roku 2009 do roku 2011 – v roce 2012 došlo 

k mírnému nár�stu po�tu zadaných ve�ejných stavebních zakázek. 

Obecn� se dá �íci, že stavebnictví v �R je siln� závislé na objemu v�ejných zakázek na 

stavební práce – v hodnoceném období se ve�ejné zakázky na stavební práce podílí 

p�ibližn� z 50% - 80% na celkovém objemu stavební produkce. Vývoj ve stavebnictví 

tedy významn� ovliv�uje politika v rámci ve�ejných zakázek, která je od roku 2009 

restriktivní, p�edevším díky politické snaze snížit státní dluh �R. 
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5 PRAKTICKÁ �ÁST 

Diplomovou práci na téma „Vývoj stavební zakázky b�hem její realizace“ budu 

zpracovávat u brn�nské stavební firmy. Stavební firma, která mi poskytla podklady ke 

zpracování mé diplomové práce, si nep�eje být jmenována, a proto ve své práci nebudu 

tuto firmu jmenovat - ve své práci budu používat k identifikování firmy ozna�ení ABC. 

Dále nebudu v rámci obchodního tajemství stavební firmy jmenovat subdodavatele a 

investora stavební zakázky.  

5.1    Stavební firma - popis 

5.1.1    Základní informace 

Stavební firma ABC je v rámci své �innosti zam��ena zejména na opravy a 

rekonstrukce stávajících bytových dom� a �adí se mezi malé stavební firmy s regionální 

p�sobností (zejména Jihomoravský kraj). Spole�nost se zabývá spíše soukromými 

stavebními zakázkami. Firma získává nové zakázky p�edevším prost�ednictvím svých 

obchodních zástupc�. 

Základní informace: 

Právní forma:   

Spole�nost s ru�ením omezeným 

P�edm�t �innosti: 

   Provád�ní staveb, jejich zm�n a odstra�ování 

Projektová �innost ve výstavb�

P�ípravné a dokon�ovací stavební práce, specializované 

stavební �innosti 

Zprost�edkování obchodu a služeb 
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Velkoobchod a maloobchod 

Realitní �innost, správa a údržba nemovitostí 

Poradenská a konzulta�ní �innost, zpracování odborných 

studií a posudk�

Certifikáty: ISO 9001 

   ISO 14001 

   ISO 18001 

Profesní certifikáty od firem BASF, Dektrade, Weber Terranova, 

STOMIX, Oknoservis, Pramos, PKS MONT, Rockwool, Murexin, 

Baumit, �eský Caparol 

5.1.2    Organiza�ní struktura 

Firma má v sou�asné dob� 6 technickohospodá�ských pracovník� – administrativní 

pracovnici, rozpo�tá�e/p�ípravá�e, dva obchodní zástupce a dva stavbyvedoucí. Firma 

nedisponuje d�lnickými profesemi. V p�ípad� pot�eby si firma najímá externí 

pracovníky pro odbornou �innost – nap�. ú�etnictví, právní služby, správce sít� atd. 

B�hem léta firma zam�stnává krátkodobého pracovníka -  brigádníka.  

Obrázek 5-1 Schéma stavební firmy ABC 

[vlastní zpracování] 
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5.2    Informa�ní systém stavební firmy 

Kancelá� spole�nosti je vybavena 6 po�íta�i a jedním multifunk�ním za�ízením, které 

slouží pro kopírování, tisk a skenování do formátu A3. Pro výkresy v�tšího formátu a 

barevný tisk/kopírování využívá firma služeb nedalekého copy-centra. Ve firm� není 

trvale konkrétní pracovník, který má na starosti pouze správu sít� a údržbu systému - 

vzhledem k nízkým nárok�m stavební firmy ABC na množství informa�ních za�ízení. 

Po�íta�ová sí� byla vytvo�ena externí firmou, která má na starosti také servis v p�ípad�

pot�eby. B�žnou údržbu mají ve firm� na starosti jednatelé. Tato údržba spo�ívá ve 

vizuální kontrole každého za�ízení, obnov� za�ízení a p�ípadném �ešení problém� – 

obvykle se najme externí firma. 

5.2.1 Firemní sí�

Firma vlastní 6 po�íta�ových stanic, kde každá stanice je hardwarov� vybavena 

po�íta�ovou sk�íní, monitorem, myší a klávesnicí. Všechny firemní po�íta�ové stanice 

jsou propojeny pomocí serveru. Navzájem pak po�íta�ové stanice tvo�í jednu pracovní 

sí�, která umož�uje sdílení disk�, díky �emuž lze používat, m�nit nebo stahovat data z 

jiných po�íta��, které jsou k serveru p�ipojeny. Všechny po�íta�ové stanice jsou 

napojeny za pomoci serveru k multifunk�nímu za�ízení. V rámci bezpe�nosti firemní 

sít� používá firma antivirový program a firewall. 

Obrázek 5-2 Schéma propojení firemních po�íta��

[vlastní zpracování] 
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5.2.2   Internet 

Každá pracovní stanice je p�ipojena k serveru. Server je p�ipojen k internetu pomocí 

modemu pro širokopásmové telefonní p�ipojení k internetu ADSL a toto p�ipojení sdílí 

se všemi k n�mu p�ipojenými po�íta�ovými stanicemi. Internet slouží ke komunikaci se 

zákazníky (investory) a dodavateli (subdodavateli) prost�ednictvím programu MS 

Outlook (emaily), dále k vyhledávání potenciálních zakázek, k vyhledávání údaj�

pot�ebných pro p�ípravu zakázek, ke komunikaci s ú�ady (nap�. Odbor životního 

prost�ední, Stavební ú�ad) a dalšími ú�astníky stavebního �ízení. Spole�nost ABC má 

vlastní internetové stránky. Tvorbu firemních stránek a správu webhostingu má na 

starosti externí firma. Pod správu webhostingu spadá i správa firemních e-mailových 

adres. Všichni pracovníci mají vlastní e-mailovou adresu, která je vytvo�ena ze jména a 

p�íjmení zam�stnance a názvu spole�nosti. Pro práci s e-mailem používají pracovníci 

program MS Outlook. P�ístup ke svému e-mailu mají pracovníci i z domu - v p�ípad�

pot�eby. Pro prohlížení internetových stránek používá firma internetové prohlíže�e 

Internet Explorer a Mozilla Firefox. Jednotlivé po�íta�e jsou p�i práci s internetem 

chrán�ny pomocí antivirového programu. 

5.2.3 Programy 

Stavební ABC firma v rámci své podnikatelské �innosti používá b�žn� používaný i 

specializovaný software, který používá ke zpracování a dokumentaci stavebních 

zakázek. 

B�žn� používaný software 

MS Office 2003/2007 Slouží pro práci s textovými a tabulkovými 

soubory 

Adobe Reader    Slouží k prohlížení soubor� formátu pdf 

MS Outlook Slouží ke komunikaci s investory, dodavateli, 

subdodavateli a dalšími ú�astníky stavebního �ízení 
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Internet Explorer/Mozilla Firefox Slouží k vyhledávání informací 

AVG     Ochrana po�íta�e p�ed škodlivým software 

Windows Prohlíže� Fotografií Slouží k prohlížení fotografií a obrázk�

Specializovaný software 

Mezi specializované programy se �adí programy rozpo�tá�ské, mzdové a jiné, které 

p�ímo souvisí s p�edm�tem �innosti firmy.  

MS Office (MS Excel) Vedení evidence, zpracování dokument�, rozpo�ty 

(spadá též mezi b�žn� používaný software) 

BUILDpower    Rozpo�tá�ský software 

Pro rozpo�tá�ské práce je využíván rozpo�tovací software BUILDpower, verze z roku 

2009. Tento program je spole�ností ABC hojn� využíván. Firma �asto zpracovává v 

rámci nabídkového �ízení rozpo�ty anebo jejich �ásti. Pro rozpo�tá�ské práce se rovn�ž 

využívá programu MS Office – konkrétn� program MS Excel, ve kterém jsou vedeny 

aktuální ceníky dodavatel� materiálu. Rozpo�tovací software ve firm� používá 

p�edevším pracovník na pozici rozpo�tá�/p�ípravá�. 

5.3    Finan�ní analýza stavební firmy 

Finan�ní analýza poskytuje významný zdroj informací o hospoda�ení spole�nosti. Za 

pomoci finan�ní analýzy lze posoudit finan�ní zdraví podniku – zárove� finan�ní 

analýza poskytuje obraz vývoje firmy za hodnocené období. Základními zdroji k 

vytvo�ení finan�ní analýzy za pomoci pom�rových ukazatel� jsou ú�etní výkazy – 

rozvaha a výkaz zisk� a ztrát. Ve své práci se budu v�novat zpracování ukazatel�

likvidity, zadluženosti, rentability a aktivity. 
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rok 2008 2009 2010 2011 2012

Dlouhodobý majetek 67 751 1 753 1 027 2 190

dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0

dlouhodobý hmotný majetek 67 751 1 753 1 027 2 190

dlouhodobý finan�ní majetek 0 0 0 0 0

Ob�žná aktiva 2 891 13 118 47 099 56 346 35 127
zásoby 383 943 3 487 1 738 529

dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0

krátkodobé pohledávky 1 141 10 310 41 662 44 605 32 179

krátkodobý finan�ní majetek 1 367 1 865 1 950 10 003 2 419

Ostatní aktiva 0 0 0 46 0

AKTIVA CELKEM 2 958 13 869 48 852 57 419 37 317

Vlastní kapitál 1 617 6 547 10 300 12 001 12 304
základní kapitál 200 200 200 200 200

kapitálové fondy 0 0 0 0 0

rezervní a ostatní fondy ze zisku 0 0 20 20 20

výsledek hospoda�ení z minulých let 0 1 416 6 327 10 080 11 781

výsledek hospoda�ení b�žného období 1 417 4 931 3 753 1 701 303

nerozd�lený zisk 0 1 416 6 327 10 080 11 781

Cizí zdroje 1 341 7 322 38 552 45 418 25 013

dlouhodobé závazky   0 0 212 0

dlouhodobé bankovní úv�ry   0 0 0 0

krátkodobé bankovní úv�ry   0 0 0 0

krátkodobé závazky 1 341 7 322 38 552 45 206 25 013

rezervy   0 0 0 0

Ostatní pasiva 0 700 000 495 905 263 848 0

PASIVA CELKEM 2 958 713 869 544 757 321 267 37 317

�istý zisk (HV za ú�etní období +/-) 1 417 4 931 3 753 1 701 303

Tržby za prodej vl. výrobk� a služeb 6 128 34 199 81 224 121 677 74 614

Tabulka 5-1 Vstupní hodnoty pro výpo�et pom�rových ukazatel� 2008 - 2012 

[zdroj: firma ABC; vlastní zpracování] 

5.3.1 Ukazatele likvidity 

Prost�ednictvím ukazatel� likvidity se dozvíme mnohé o finan�ní stabilit� podniku. 

Pojem likvidita lze definovat jako obecnou schopnost podniku dostát svým závazk�m 

v�as a v plné výši. Tabulka 5-2 obsahuje vývoj ukazatel� likvidity b�hem let 2008 až 

2012. 
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Tabulka 5-2 Vývoj ukazatel� likvidity 2008 – 2012 

[vlastní zpracování] 

Celková likvidita 

Graf 5-1 Ukazatel celkové likvidity 2008-2012 

[vlastní zpracování] 

Celkovou likviditu lze vyjád�it pom�rem objemu ob�žných aktiv a krátkodobých 

závazk�. P�im��ená výše tohoto ukazatele je mezi hodnotami 1,5 a 2,5. V prvních dvou 

hodnocených letech je ukazatel v optimální úrovni a od roku 2010 se nachází pod touto 

hranicí, z �ehož lze vyvozovat, že firma nemusí být schopná dostát svým závazk�m. 
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Pohotová likvidita 

Graf 5-2 Ukazatel pohotové likvidity 2008 - 2012 

[vlastní zpracování] 

Pom�rem objem� ob�žných aktiv bez zásob a krátkodobých závazk� získáme ukazatel 

pohotové likvidity. Optimální výše tohoto ukazatele je dána rozmezím hodnot 1 a 1,5. 

V prvních dvou hodnocených letech se hodnota pohotové likvidity pohybuje nad touto 

optimální hranicí. V dalších letech hodnota tohoto ukazatele spadá do optimální úrovn�. 

Platební a finan�ní situace podniku je dle ukazatele stabilní. 

Okamžitá likvidita 

Graf 5-3 Ukazatel okamžité likvidity 2008 - 2012 

[vlastní zpracování] 
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Ukazatel okamžité likvidity dává do pom�ru pohotové platební prost�edky 

s krátkodobými závazky. Minimální doporu�ená hodnota tohoto ukazatele 0,2 je ur�ena 

Ministerstvem pr�myslu a obchodu. V roce 2010 a 2012 je tento ukazatel pod touto 

minimální hranicí, zejména díky vysokému objemu krátkodobých závazk�. Tento 

ukazatel má však v rámci všech ukazatel� likvidity nejmenší vypovídající schopnost. 

5.3.2   Ukazatele zadluženosti 

V rámci analýzy ukazatel� zadluženosti budu svou pozornost zam��ovat na ukazatele 

celkové zadluženosti a zadluženosti vlastního kapitálu – zjistíme, zda by se podnik mohl 

dále zadlužit. Tabulka 5-3 obsahuje vývoj hodnot ukazatel� zadluženosti celkové a 

zadluženosti vlastního kapitálu v letech 2008 až 2012. 
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Tabulka 5-3 Vývoj ukazatel� zadluženosti 2008 - 2012 

[vlastní zpracování] 

Celková zadluženost 

Graf 5-4 Ukazatel celkové zadluženosti 2008 - 2012 

[vlastní zpracování] 
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Pom�rem cizího kapitálu a aktiv získáme ukazatel celkové zadluženosti. V rámci 

sledovaného období tento ukazatel spíše roste, s výjimkou roku 2012 – zejména 

vyššímu objemu krátkodobých závazk�. Spole�nost nedisponuje bankovními úv�ry. 

Zadluženost vlastního kapitálu 

Graf 5-5 Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 2008 - 2012 

[vlastní zpracování] 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu získáme pom�rem cizího kapitálu s vlastním 

kapitálem. Z grafu je patrná rostoucí tendence tohoto ukazatele do roku 2011, což 

nazna�uje zhoršující se finan�ní situaci a vyšší riziko. U stabilních spole�ností by se 

tento ukazatel m�l pohybovat v rozmezí 0,8 až 1,2 – tuto podmínku podnik ABC 

spl�uje pouze v letech 2008 a 2009. 

5.3.3 Ukazatele rentability  

Ukazatele rentability pat�í mezi nejsledovan�jší pom�rové ukazatele. Za pomoci t�chto 

ukazatel� lze m��it výd�le�nou schopnost podniku, p�ípadn� efektivitu. Rentabilitou 

vlastního kapitálu se vyjad�uje míra zisku (zhodnocení) vlastního kapitálu. Rentabilita 

tržeb vyjad�uje ziskovost podniku. Následující tabulka obsahuje vývoj ukazatele 

rentability vlastního kapitálu a tržeb v letech 2008 až 2012. 
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Tabulka 5-4 Vývoj ukazatel� rentability 2008 - 2012 

[vlastní zpracování] 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Graf 5-6 Ukazatel rentability vlastního kapitálu 2008 - 2012 

[vlastní zpracování] 

Celková výnosnost vlastních zdroj� je charakterizována ukazatelem rentability vlastního 

kapitálu, který je definován pom�rem zisku a vloženého kapitálu. Již od roku 2008 tento 

ukazatel znateln� klesá – klesá celková výnosnost vlastních zdroj�. Pokles je zap�í�in�n 

p�edevším zvýšením podílu vlastního kapitálu na celkových zdrojích. Dochází ke 

kumulaci nerozd�leného zisku z p�edcházejících ú�etních období - spole�nost by mohla 

tyto zdroje použít v rámci dalšího podnikání. 



46 

Rentabilita tržeb 

Graf 5-7 Ukazatel rentability tržeb 2008 - 2012 

[vlastní zpracování] 

Ukazatel rentability tržeb p�edstavuje stupe� ziskovosti podniku – lze jej vyjád�it 

pom�rem objemu zisku a tržeb podniku. Tento ukazatel udává objem zisku vztaženého 

na 1 K� tržeb podniku. Nejvyšší hodnoty ukazatel rentability tržeb dosahuje v roce 

2008. V letech 2009 a 2010 dosahuje ukazatel p�im��ené úrovn� a v roce 2012 je na 

nejnižší úrovni. Podnik se v pr�b�hu posuzovaného období stává �ím dál tím mén�

ziskovým. 

5.3.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatel�m aktivity by m�l každý podnik v�novat dostate�nou pozornost – je d�ležitým 

nástrojem �ízení podniku. Tyto ukazatele podávají informace o relativní vázanosti 

kapitálu v aktivech podniku. Mezi nej�ast�ji používané ukazatele aktivity pat�í ukazatel 

doby obratu pohledávek a ukazatel doby obratu závazk�. Vývoj t�chto ukazatel�

v hodnoceném období je obsažen v následující tabulce. 
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Tabulka 5-5 Vývoj ukazatel� aktivity 2008 - 2012 

[vlastní zpracování] 

Doba obratu pohledávek 

Graf 5-8 Ukazatel doby obratu pohledávek v letech 2008 - 2012 

[vlastní zpracování] 

Ukazatel doby obratu pohledávek vypovídá o strategii �ízení pohledávek – udává, za jak 

dlouho (kolik dní) jsou pr�m�rn� hrazeny faktury. Pro podnik je výhodn�jší, když je 

tato doba co nejkratší. V rámci hodnoceného období je tento ukazatel nejvyšší v roce 

2010 a v roce 2012 – lze odhadovat, že v rámci p�izp�sobení se siln� konkuren�nímu 

prost�edí trhu, podnik slevil ze svých nárok� na dobu splatnosti pohledávek (aby byl 

výhodn�jší pro odb�ratele). V rámci finan�ního �ízení podniku je zapot�ebí hlídat 

finan�ní toky, a proto je pro firmu vhodn�jší, když je doba obratu pohledávek kratší než 

doba obratu závazk�. Doba obratu pohledávek vychází z uzav�ených smluv o dílo 

s odb�rateli. 
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Doba obratu závazk�

Graf 5-9 Ukazatel doby obratu závazk� v letech 2008 - 2012 

[vlastní zpracování] 

Ukazatel doby obratu závazk� vyjad�uje pr�m�rný po�et dní, za které jsou uhrazeny 

faktury dodavatel�m – charakterizuje tedy platební politiku podniku v��i dodavatel�m. 

Pro efektivní �ízení finan�ních tok� je žádoucí, aby tento ukazatel nabýval vyšší 

hodnoty, než je tomu u ukazatele obratu pohledávek. Nejvyšších hodnot nabývá 

ukazatel v letech 2010 až 2012. Dalo by se �íci, že podnik tak reaguje na svou platební 

politiku ze strany odb�ratel� a snaží se o to, aby doba obratu pohledávek byla kratší než 

doba obratu závazk�. Doba obratu závazk� vyplývá z uzav�ených smluv o dílo 

s dodavateli (subdodavateli). 

Z porovnání hodnot t�chto ukazatel� v daných letech vyplývá, že podnik �ídí efektivn�

finan�ní toky pouze v letech 2008 a 2010. V ostatních hodnocených letech doba obratu 

závazk� p�edbíhá dobu obratu pohledávek, což není pro �ízení finan�ních tok�

z pohledu firmy ABC ideální. 
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5.4   Zpracování stavební zakázky za pomoci IS – obecný popis 

Klí�ovým okamžikem každé zakázky je její získání. Stavební zakázky firma ABC    

získává p�ímo od investora nebo prost�ednictvím obchodních zástupc�, kte�í zakázky 

aktivn� vyhledávají. Aktivní vyhledávání stavebních zakázek probíhá i prost�ednictvím 

internetu. Obchodní zástupci v rámci své pracovní �innosti využívají svých kontakt� na 

p�ípadné zadavatele stavebních zakázek. Stavební zakázky lze získat i pasivn� – bez 

prost�ednictví obchodních zástupc�. Zadavatel v tomto p�ípad� sám kontaktuje stavební 

firmu a poptává stavební práce. �asto díky doporu�ení od známých, díky referencím 

anebo nalezením kontaktu na firmu na internetových stránkách. Potenciální stavební 

zakázka se zaeviduje do systému firmy za pomoci programu MS Excel. Spole�nost má 

p�edem ur�ený soubor v po�íta�i, do kterého zadává informace o stavebních zakázkách. 

Sou�asn� s evidencí stavební zakázky probíhá uložení všech soubor� poskytnutých 

zadavatelem o stavební zakázce -  v p�edem ur�ené složce se vytvo�í podsložka s 

názvem stavební akce, který ve svém názvu obsahuje údaj o míst� realizace stavební 

zakázky. Tato podsložka obsahuje veškeré informace, které slouží k vypracování 

cenové nabídky. Dalším krokem je vytvo�ení cenové nabídky pro zadavatele na základ�

podklad�, které poskytl firm� ke zpracování ceny dané stavební zakázky. Každá cenová 

nabídky má své náležitosti, �asto dle požadavk� zadavatele. Cenová nabídka obvykle 

obsahuje informace o investorovi, stavební firm�, dále obsahuje název stavební 

zakázky, údaje o míst� realizace, dob� realizace, stru�ný obsah stavebních prací a 

informace o cen� dodávek a prací (s DPH, bez DPH). Cenová nabídka obsahuje p�ílohy 

– rozpo�et, kvalifika�ní p�edpoklady (výpis z obchodního rejst�íku, ze živnostenského 

rejst�íku, z rejst�íku trest� apod. + certifikáty), reference, p�ípadn� i výzvu k podání 

cenové nabídky. Tato cenová nabídka se posléze p�edloží investorovi – osobn�, poštou 

nebo elektronicky prost�ednictvím e-mailu. V n�kterých p�ípadech investor vyžaduje 

více forem p�edložení cenové nabídky. N�která data obsažená v cenové nabídce se 

zanesou do dokumentu v po�íta�i, ve kterém se vede evidence o stavebních zakázkách 

firmy – jedná se zejména o datum podání cenové nabídky, název zakázky, adresa, cena 

s DPH, cena bez DPH a jméno obchodního zástupce, který má danou konkrétní stavební 

zakázku na starosti. Sou�asn� se zpracováním cenové nabídky za�íná stavební firma s 
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poptávkou subdodavatel� pro stavební práce. Jelikož stavební firma nedisponuje 

manuálními pracovníky, musí stavební práce poptávat. Poptávka se uskute��uje 

p�evážn� za pomoci e-mailu. Následná komunikace s potenciálními subdodavateli 

probíhá jak formou e-mailu, tak telefonicky. Dle slepého rozpo�tu, který v�tšina 

zadavatel� stavebních zakázek posílá spolu s poptávkou, rozpo�tá�/p�ípravá� rozd�lí 

konkrétní rozpo�et na menší celky dle �emesel. Následn� stavební firma za�íná s 

poptávkou subdodavatel� na základ� jednotlivých �emesel. Nejprve firma kontaktuje ty 

subdodavatele, se kterými již má kladnou zkušenost v rámci spolupráce. Na jedno 

�emeslo poptává stavební spole�nost ABC p�ibližn� 4 r�zné firmy. Každý potenciální 

subdodavatel pošle svou cenovou nabídku, kterou firma ukládá do p�edem ur�ené 

složky v po�íta�i, která se nachází ve složce s danou stavební zakázkou. Pro poptávání 

se obvykle používá program MS Excel. Ukládání a aktualizaci cenových nabídek od 

potenciálních subdodavatel� má na starosti rozpo�tá�/p�ípravá�. P�i dostate�ném 

množství cenových nabídek se vytvo�í tzv. výb�rová tabulka, díky které dochází k 

výb�ru kone�ného subdodavatele na konkrétní stavební práci. Tato tabulka se vytvo�í 

rovn�ž za pomoci programu MS Excel. Pozd�ji ješt� m�že docházet k úprav� ceny od 

subdodavatele. Tímto zp�sobem se vyberou subdodavatelé na všechna �emesla. V další 

fázi se vypracovává smlouva o dílo s investorem a smlouvy o dílo (p�ípadn�

objednávky) se subdodavateli. Stavební firma má v po�íta�i p�eddefinovanou smlouvu o 

dílo v programu MS Word, která se vždy upravuje dle aktuálních pot�eb. Spole�nost 

rovn�ž disponuje p�eddefinovaným objednávkovým formulá�em v programu MS Word. 

Spole�nost vždy vyhotovuje minimáln� t�i stejné smlouvy o dílo (objednávky) s jedním 

subdodavatelem – jedna smlouva o dílo z�stává vždy ve firemním archivu za�azena do 

složky pat�ící pod konkrétní stavební zakázku. Smlouvy/objednávky jsou opat�eny 

podpisy zú�astn�ných stran. Následn� b�hem postupu stavebních prací a dle smluvních 

podmínek probíhá postupná fakturace stavebních prací. Údaje z fakturace jsou zaneseny 

do ú�etnictví firmy, které má na starosti externí ú�etní firma. 
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Hlavní 

fáze: 
Potenciální 

zakázka 

Evidence zakázky Cenová 

nabídka 

SOD/Objednávky Realizace + 
Fakturace 

�innost Hledání a 
zajišt�ní 
potenciální 
stavební zakázky 

Uložení informací o 
potenciální stavení 
zakázce v rámci 
firemního IS 

Vytvo�ení cenové 
nabídky na základ�
sestavení rozpo�tu 

Tvorba smluv o 
dílo/objednávek 

Realizace a 
následná 
fakturace 
stavebních 
prací 

Kdo Obchodní 
zástupce/investor 

Rozpo�tá�/p�ípravá�/ 
administrativní 
pracovnice 

Rozpo�tá�/p�ípravá� Rozpo�tá�/p�ípravá�, 
stavbyvedoucí 

+ podpis jednatele 

Stavbyvedoucí 

+ externí 
ú�etní firma 

Nástroj/ 

program 

MS Outlook, 
telefon, osobní 
komunikace 

P�íp. webové 
stránky 

MS Office – MS 
Excel 

T�íd�ní soubor� do 
p�edem ur�ené 
složky 

BUILDpower 

MS Office – MS 
Excel 

MS Outlook 

MS Office – MS 
Word 

MS Outlook 

Stavební 
deník, 
harmonogram, 
p�edávací 
protokol 

MS Office 

Ú�etní 
software 

Výsledek Pro získání 
informací o pot. 
stavební zakázce 
je pot�eba 
komunikace a 
prezentace firmy 
(též na internetu) 
– zajišt�ní 
stavební zakázky  

Aktuální informace 
o stavební zakázce 

Soubory týkající se 
stavební zakázky na 
jednom míst� – 
p�ehlednost 

Sestavení cenové 
nabídky za pomoci 
programu 
BUILDpower, za 
pomoci ceník�
v programu MS 
Excel 

K vytvo�ení cenové 
nabídky firma 
používá též ceny 
poptané od 
subdodavatel�
pomocí e-mailu 

Vytvo�ení SOD 
nebo objednávky 
vyžaduje 
komunikaci se 
smluvními stranami 
– spíše za pomoci 
e-mailu. 
SOD/objednávka je 
nezbytná pro 
zapo�etí stavebních 
prací 

Fakturace 
stavebních 
prací dle 
postupu 
jednotlivých 
prací 

Tabulka 5-6 Popis fází stavební zakázky ve firm� ABC 

[vlastní zpracování] 
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Obrázek 5-3 Znázorn�ní postupu stavební zakázky ve firm� ABC 

[vlastní zpracování] 
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5.5    P�ípadová studie – postup zpracování konkrétní stavební zakázky 

Postup zpracování stavební zakázky rozeberu v následující �ásti své diplomové práce. 

Jedná se o stavební zakázku realizovanou v Brn�. Z d�vodu p�ání zachování anonymity 

nebudu jmenovat a ani uvád�t kontakty na investora a subdodavatele. 

5.5.1 P�ípravná fáze 

V této �ásti své diplomové práce se budu zabývat zpracováním stavební zakázky v 

p�ípravné fázi projektu na základ� následujících hlavních milník� zakázky. Protože 

kvalitní p�íprava p�edchází problém�m v pr�b�hu realizace, v�nuji této �ásti své 

diplomové práce zna�nou pozornost. 

5.5.1.1 Potenciální stavební zakázka 

Firma obdržela poptávku s výzvou ve v�ci zadání výb�rového �ízení na dodavatele 

oprav a rekonstrukce domu v Brn�. Výzva, která je p�ílohou poptávky, obsahuje 

následující body: 

a) P�edm�t požadovaných �inností  

– podkladem pro zpracování je projektová dokumentace a položkový výkaz vým�r 

b) Podklady pro zpracování projektu  

– dokumentace v elektronické podob�

c) Rozsah požadovaných �inností  

– dodávka díla dle rozsahu dokumentace a výkazu vým�r, zajišt�ní všech revizních 

zpráv, stanovisek a dalších dokument� a podklad� nezbytných pro kolauda�ní �ízení, 

zajišt�ní inženýrské �innosti pro kolaudaci stavby 

d) Požadavky na provád�ní díla a platební podmínky  

– dodavatel díla provede dílo v rozsahu dle projektu a položkového výkazu vým�r a 

dopl�ujících požadavk� zadavatele za vzájemn� dohodnutou cenu, postup prací bude 

pravideln� projednáván se zadavatelem   
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– dodavatel je povinen dílo provést v souladu s právními p�edpisy �R, p�íslušnými 

�SN �i jinými p�íslušnými normami 

– záru�ní doba je stanovena min. ve výši 60 m�síc� od p�evzetí celého díla 

– provedené práce budou fakturovány m�sí�n� na základ� vystavených faktur 

dodavatelem (da�ových doklad�), doloženým položkovým rozpo�tem provedených 

prací 

– dodavatel bude fakturovat 80% provedených prací s dobou splatnosti 30 dní po 

jejich p�evzetí dodavatelem, zbývajících 20% z ceny díla bude dodavatel fakturovat po 

kompletn� provedené zakázce, tzn. po p�evzetí odsouhlaseného díla a po odstran�ní vad 

a nedod�lk�, se splatností 60 dní 

– objednatel uhradí dodavateli pouze ty vícepráce, které p�edem písemn� odsouhlasí 

e) Termíny provedení díla  

– p�edpokládaný termín zahájení stavby je 1. 8. 2012 

– p�edpokládaný termín dokon�ení díla je jedním z výb�rových kritérií tohoto 

výb�rového �ízení, dodržení termín� stanovených harmonogramem bude závazné 

– organizovaná prohlídka bytového domu dne 22. 5. 2012 

f) Kvalifikace dodavatel� a podmínky provedení díla 

– dodavatel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpe�nost stavby 

provedené dle zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby 

– dodavatel doloží svoji kvalifikaci p�íslušnými doklady, tj. zejména: 

  Výpisem z obchodního rejst�íku ne starším 3 m�síc�

  Živnostenskými listy nebo výpisem ze živnostenského registru 

  Autorizací stavbyvedoucího 

  Certifikát ISO 
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Kopii pojistné smlouvy �i pojistného certifikátu, jejímž p�edm�tem je pojišt�ní 

odpov�dnosti za škodu zp�sobenou dodavatelem t�etí osob� v souvislosti s 

poskytováním služeb ve výši pojistné �ástky min. 10 mil. K�

g) Forma a termíny p�edložení nabídky na zajišt�ní dodavatele oprav a rekonstrukcí  

– nabídková cena bez DPH a s DPH, v �len�ní dodávky dle položkového rozpo�tu a 

požadovaných etap, dále samostatn� za inženýrskou �innost do kolaudace stavby a 

samostatn� nabídkovou cenu za technologii výtahu a zasklení lodžií 

– navržení podrobného reálného harmonogramu prací a termín� realizace díla a 

zahájení kolauda�ního �ízení 

– návrh záru�ních lh�t za kvalitu díla, podmínky a termíny pro odstran�ní vad a 

nedod�lk�

– podíl a seznam jiných osob – subdodavatel� na pln�ní zakázky 

(firma ABC již p�ed podáním cenové nabídky poptala subdodavatele na realizaci 

nejnákladn�jších �ástí stavební zakázky a p�iložila jejich seznam k cenové nabídce) 

– potvrzení režimu platebních podmínek po etapách bez záloh p�edem se zádržným 

20% 

– kvalifika�ní oprávn�ní pot�ebná pro p�edm�t pln�ní 

– návrh smlouvy o dílo s uvedením harmonogramu a termín� realizace díla, ceny 

nabídky, záruk, režimu provád�ní a všech dalších standardních ustanovení smlouvy o 

dílo 

– návrh servisní smlouvy s dodavatelem technologie výtahu v�etn� navrhované ceny 

za servis výtahu 

– seznam referencí realizací oprav a rekonstrukcí obdobných objekt�, na které 

zajiš�oval dodávku v obdobném rozsahu, odpovídajícím požadavk�m tohoto zadání v 

posledních 3 letech 

Ve výzv� jsou uvedeny instrukce týkající se odevzdání cenové nabídky. Odevzdání 

nabídek bude formou tišt�nou a elektronickou na CD v uzav�ené obálce s ozna�ením 
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Výb�rové �ízení na dodávku oprav a rekonstrukcí OPRAVY DOMU, Brno – 

NEOTEVÍRAT. Termín odevzdání cenové nabídky je nejpozd�ji do 12 hodin, dne 30. 

5. 2012 na p�íslušné adrese, nebo poštou s tím, že termín odeslání nabídky bude 

nejpozd�ji dne 1. 6. 2012. Zpracovatel nabídky je vázán nabídkou nejmén� po dobu t�í 

m�síc� od jejího p�edložení. 

5.5.1.2 Evidence potenciální stavební zakázky 

Potenciální stavební zakázka se zaeviduje v po�íta�i pomocí složky s názvem akce dle 

místa realizace pro lepší p�ehlednost. Do této složky se potom následn� ukládají veškeré 

dokumenty související se zadáním potenciální zakázky, projektová dokumentace, slepý 

rozpo�et, následn� vytvo�ená cenová nabídka v�etn� rozpo�tu stavebního díla, cenové 

nabídky od poptávaných subdodavatel� dle �emesel v�etn� výb�rových tabulek 

sloužících pro srovnání cenové hladiny poptávaných stavebních prací dle jednotlivých 

subdodavatel�, které firma poptává. Všechny po�íta�e ve spole�nosti jsou propojeny za 

pomoci serveru - n�které adresá�e se mohou m�nit jen na ur�itých po�íta�ových 

stanicích. Zpracováním stavebních zakázek v po�áte�ní fázi se zabývá zejména 

rozpo�tá�/p�ípravá�. 

5.5.1.3 Tvorba cenové nabídky k výb�rovému �ízení 

Cenovou nabídku pro výb�rové �ízení, kterého se spole�nost ú�astní, zpracuje 

p�ípravá�/rozpo�tá� na základ� konkrétních podklad�, které má firma ABC v rámci dané 

zakázky k dispozici. T�mito podklady jsou projektová dokumentace a položkový výkaz 

vým�r (slepý rozpo�et) v elektronické podob�. Rozpo�tá�/p�ípravá� získá cenu do 

cenové nabídky rozpo�tem, který vytvo�í v programu BUILDpower. Následn� se tato 

cena upraví dle jednatele firmy, aby odpovídala reálným možnostem spole�nosti a 

p�esto byla konkurenceschopná. Následn� rozpo�tá�/p�ípravá� vytvo�í cenovou nabídku 

v�etn� p�íloh, které jsou dány výzvou k cenové nabídce od investora. V p�edcházející 

kapitole jsem vypsala všechny požadavky v rámci výzvy k cenové nabídce – pokud by 

v rámci p�edložené cenové nabídky došlo k situaci, kdy p�edložená cenová nabídka 

nebude spl�ovat všechny požadavky dané výzvou k cenové nabídce, byla by firma 

vylou�ena z výb�rového �ízení. 
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Evidence cenové nabídky 

Po p�edložení cenové nabídky se tato nabídka zaznamená v rámci evidence 

p�edložených cenových nabídek v programu Excel, kde se zaznamenává po�adové �íslo 

stavební zakázky, datum p�edložení cenové nabídky, místo realizace, obchodní 

zástupce, který zprost�edkoval p�edložení cenové nabídky a cena bez DPH a v�etn�

DPH. 

Harmonogram 

V rámci kompletnosti cenové nabídky je zapot�ebí vytvo�it harmonogram stavebních 

prací, aby jej firma mohla p�edložit jako povinnou p�ílohu ke své cenové nabídce 

investorovi a aby m�la ucelenou p�edstavu o délce trvání a návaznosti stavebních prací. 

Uzlové termíny v harmonogramu: 

P�evzetí staveništ�:          1. 8. 2012 

Ukon�ení stavebních prací, uvedení do p�vodního stavu: 18. 10. 2012 

Zahájení kolauda�ního �ízení:    21. 10. 2012 

Graf 5-10 Harmonogram postupu prací – p�íloha k cenové nabídce 

[zdroj: firma ABC] 
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Obsah cenové nabídky 

Krycí list cenové nabídky obsahuje kontaktní údaje spole�nosti, kontakt na investora, 

název stavební akce a místo realizace, �íslo zakázky v rámci evidence spole�nosti a 

datum zhotovení cenové nabídky. 

Další strany cenové nabídky obsahují následující body: 

a) P�edm�t nabídky 

P�edm�tem díla je oprava a modernizace domu v Brn�, v�etn� zateplení 

obvodového plášt� obytného domu a tím snížení celkové spot�eby energetických 

náklad� domu, v rozsahu výkazu vým�r, který je sou�ástí této cenové nabídky. 

b) Rozsah nabídky 

Dodávka zahrnuje veškeré �innosti pot�ebné pro dodávku díla v rozsahu 

poptávky, tj.: 

 Zateplená fasády EPS tl. 100 mm s povrchovou úpravou 

 Zateplení st�echy, montáž nového zast�ešení Lindab 

 Vým�na lodžií 

Vým�na výplní otvor�

Oprava podlahy a podhledu vstupu 

Zateplení suterénu 

Konstrukce klempí�ské 

Úpravy venkovních ploch, okapový chodník 

Lešení 

Dokon�ovací práce na pozemních stavbách 

ZTI, vzduchotechnika, úst�ední topení 

NN, bleskosvod 

Likvidace odpadu a úklid staveništ�
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c) Cenová nabídka 

Cena celkem bez DPH    8.508,861 K�

DPH 14%      1.508,861 K�

Cena celkem v�. DPH    9.700,102 K�

Nabídka je ocen�na individuální kalkulací zhotovitele v cenové úrovni 5/2012. 

d) Platební podmínky 

Dodavatel bude fakturovat 80% provedených prací s dobou splatnosti 30 dní po 

jejich p�evzetí dodavatelem. Zbývajících 20% z ceny díla bude dodavatel 

fakturovat po kompletn� provedené zakázce, tzn. po p�evzetí odsouhlaseného 

díla a po odstran�ní vad a nedod�lk�, se splatností 60 dní. 

e) Platnost nabídky 

9/2012 

Celková cena je závazná pro uvedený rozsah prací uvedený ve výkazu vým�r. 

Pozn.: Nabídkové ceny neobsahují náklady na ostrahu objektu. 

f) Lh�ta výstavby  

57 dní 

g) Termín výstavby 

08/2012-10/2012 

h) P�edpokládaný termín zahájení 

Dle návrhu objednatele 

i) P�edpokládaný termín ukon�ení 

Dle návrhu objednatele 

j) Záru�ní lh�ta 

Zhotovitel potvrzuje na jím provedené práce záru�ní lh�tu na celou stavbu s 

výjimkou nát�r� konstrukcí 72 m�síc�, 120 m�síc� na st�ešní konstrukci, na 
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nát�ry konstrukcí je záru�ní doba v délce trvání 24 m�síc� a 24 m�síc� na 

elektromontáže od protokolárního p�edání díla objednateli, p�i dodržení pokyn�

pro údržbu a užívání, které je nedílnou sou�ástí p�edávacích protokol�. 

Odstran�ní reklama�ních vad, servisní podmínky: 

Zhotovitel je povinen oprávn�n� reklamované vady odstranit na sv�j náklad 

nejpozd�ji do 15 pracovních dní po oznámení, v p�ípad� havárií do 48 hodin od 

oznámení. 

k) Uplat�ovaný systém jakosti 

Firma je zapsána v Seznamu odborných dodavatel� programu Zelená úsporám 

SFŽP Ministerstva životního prost�edí �eské republiky, je držitelem certifikátu 

ISO 9001:2009 a dále profesních certifikát� od firem BASF, Dektrade, Weber 

Terranova, STOMIX, Oknoservis, Pramos, PKS MONT, Rockwool, Murexin, 

Baumit a �eský Caparol. 

Na záv�r cenové nabídky je uvedeno, že je firma p�ipravena o nabídce dále jednat, 

kontakt na jednatele spole�nosti, jeho podpis a názvy p�íloh. 

5.5.1.4 Výb�rové �ízení 

Dne 30. 5. 2012 byla investorovi p�edložena cenová nabídka v elektronické podob�, 

v�etn� všech p�íloh daných výzvou k výb�rovému �ízení. Následn� firma obdržela 

sd�lení, že byla vybrána pro realizaci stavební zakázky. 

5.5.1.5 Poptávání subdodavatel�

Výb�rová tabulka 

Pokud investor poptává stavební práce, jakými firma ABC nedisponuje, pak tato firma 

poptá subdodavatele. Na každou kategorii stavebních prací se obvykle poptává 3 – 5 

firem, p�ípadn� fyzických osob podnikajících na základ� živnostenského oprávn�ní. 

Firma ABC zpravidla poptává již prov��ené subdodavatele, se kterými má kladné 

zkušenosti na základ� realizace p�edešlých stavebních prací. Firma si vede databázi 

subjekt�, s nimiž již spolupracovala. Tato databáze slouží jako adresá� – jsou v n�m 

obsaženy kontaktní osoby, telefonní �ísla a e-mailové adresy. Poptávaní subdodavatelé 
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jsou kontaktováni prost�ednictvím firemního e-mailu. Ke zjišt�ní ceny práce 

subdodavatel� slouží slepý rozpo�et, který následn� poptávaný subjekt vyplní a pošle 

zp�t, obvykle p�es e-mail. Spolu s tímto slepým rozpo�tem poptávaných prací firma 

posílá co nejvíce informací o konkrétní stavební zakázce, tj. projektová dokumentace, 

místo a p�edpokládaný p�ibližný termín realizace. V rámci zachování obchodního 

tajemství nepoužiji ve své práci názvy a p�esné ceny subdodavatel�. 

Stavba : Opravy domu v Brn�   Rozpo�et: 1   
Objekt : 01 Opravy domu   Stavební práce 

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)

Díl: 1 Zemní práce      
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na 

sucho u objektu v�. o�išt�ní pro zp�tné použití m2
2 113107121R00 Odstran�ní podkladu pl. 200 m2,št�rkopís.tl.10 

cm pod okapovým chodníkem m2
3 139601102R00 Ru�ní výkop jam, rýh a šachet v hornin� t�. 3 

pro nový okapový chodník m3
4 162701105R14 Vodorovné p�emíst�ní výkopku z hor.1-4 do 

10000 m kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t m3
5 162701109R14 P�íplatek k vod. p�emíst�ní hor.1-4 za další 1 

km kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t m3
6 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku v�etn� poplatku 

za skládku m3

  Celkem za 1 Zemní práce   

Tabulka 5-7 Slepý rozpo�et, ukázka 

[zdroj: firma ABC] 

Výb�r kone�ného subdodavatele se provede na základ� zaslaných cenových nabídek 

subdodavatel�, obvykle ve spolupráci jednatele a rozpo�tá�e/p�ípravá�e firmy ABC. 

Jednotlivé cenové nabídky jsou p�ehledn� uspo�ádány rozpo�tá�em/p�ípravá�em do 

výb�rové tabulky, která obsahuje díl�í položky rozpo�tu a k t�mto položkám p�i�azené 

ceny z cenových nabídek poptávaných subdodavatel� a cenu, kterou by vydala firma 

ABC, kdyby tyto práce realizovala na své náklady. Obvykle se vybere subdodavatel, 

který své služby nabízí za nejnižší cenu. Cenová nabídka poptávaného subdodavatele 

zaslaná e-mailem nemusí být kone�ná – subdodavatelé jsou obvykle ochotní o cen� dále 

jednat v p�ípad� pot�eby. Cena ale není jediným kritériem – nezbytným kritériem je 

kvalita, kterou m�že stavební firma prov��it na základ� p�edešlých realizovaných 
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stavebních zakázek, na kterých se daný subdodavatel podílel. V n�kterých p�ípadech si 

investor p�edem sám ur�í subdodavatele na ur�ité stavební práce. 

Firma ABC poptává subdodavatele na následující práce: 

- dodávka a montáž:  dlažeb a obklad�

   klempí�ských výrobk�

zast�ešení 

výplní otvor�

lodžií (v�etn� st�íšek a zasklení) 

výtahu, lešení 

elektrotechnických a vzduchotechnických za�ízení 

    maleb a nát�r�
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Podlahy z dlaždic a obklady      �� ��

Obklad keram.schod.stup�� hladkých 
do tmele na lodžii 

m 21,60 375,10 8 102,16 352,00 7 603,20

Obklad soklík� hutných, rovných,tmel, 
20x10 v10  

m 261,10 66,00 17 232,60 70,00 18 277,00

�ezání dlaždic keramických pro 
soklíky na lodžii a ve vstupu 

m 261,10 25,30 6 605,83 11,00 2 872,10

Spára podlaha - sokl st�na, silikonem  m 309,10 71,50 22 100,65 41,80 12 920,38

�� �� �� �� 54 041,24   41 672,68

Tabulka 5-8 Výb�rová tabulka – ukázka 

[zdroj: firma ABC] 
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Smlouva o dílo/objednávka se subdodavateli 

Ve fázi, kdy je vybrán konkrétní subdodavatel, za�íná s ním podnik tvo�it p�edb�žnou 

smlouvu o dílo nebo objednávku – záleží charakteru a finan�ního objemu prací (služeb), 

které firma poptává. Tento návrh pošle rozpo�tá�/p�ípravá� subdodavateli e-mailem a 

upravuje se dle oboustranné dohody mezi firmou a subdodavatelem. N�které firmy, 

které nyní figurují jako subdodavatelé, mohou mít již svou verzi smlouvy o dílo. Tuto 

možnost projednává jednatel firmy a doty�ným subdodavatelem, který sv�j návrh již 

d�íve p�edložil (obvykle s cenovou nabídkou). Firma uzav�ela s n�kolika subdodavateli 

smlouvy o dílo. Tyto smlouvy se vzájemn� �áste�n� liší, zejména rozsahem, termínem a 

cenou prací. Smlouva o dílo s firmou obsahuje tyto hlavní body, které se opakují ve 

všech smlouvách – jsou obsaženy ve vzorové smlouv� o dílo, která se vždy upravuje, 

aby odpovídala konkrétnímu p�ípadu použití. 

Vzorová smlouva o dílo obsahuje následující body: 

- �íslo smlouvy o dílo pro identifikaci 

- hlavi�ka smlouvy o dílo, která obsahuje údaje o smluvních stranách 

- informace o p�edm�tu díla: specifikace díla, místo pln�ní, podklady k realizaci 

(cenová nabídka zhotovitele, projektová dokumentace, výpis z živnostenského 

rejst�íku zhotovitele) 

- sjednaná doba provedení díla (termín zahájení prací, doba provedení) 

- cena díla (na základ� cenové nabídky – datum) 

- platební podmínky 

- záruka 

- smluvní pokuty 

- další ustanovení a pravidla provozu staveništ�
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- p�ílohy smlouvy o dílo 

- podpisy zú�astn�ných stran v�etn� data podpisu 

Každá smlouva o dílo (p�íp. objednávka) se vyhotoví 3 x – jednu si odnese zhotovitel, 

další si p�evezme stavbyvedoucí a poslední kopie z�stane v šanonu v sídle firmy. 

5.5.1.6 Smlouva o dílo s investorem 

Smlouva o dílo s investorem se uzavírá ve chvíli, pokud firma splní všechny 

p�edpoklady dané investorem a legislativou k realizaci stavební zakázky a pokud si ji 

investor vybere jako svého zhotovitele. Smlouva o dílo je dokument, na jehož tvorb� se 

podílí ob� zú�astn�né strany tj. investor a zhotovitel. V tomto p�ípad� první návrh 

smlouvy o dílo p�edložil investor.  

Smlouva o dílo s investorem obsahuje následující body: 

- smluvní strany 

- pojmy obsažené ve smlouv� o dílo (smlouva, objednatel, zhotovitel) 

- p�edm�t smlouvy: 

závazky 

– zhotovitel: provedení a protokolární p�edání dokon�eného díla objednateli v rozsahu 

položkového rozpo�tu (nejsou zde bourací práce a op�tovné uvedení do p�vodního 

stavu v bytových jádrech), který je sou�ástí smlouvy o dílo; zhotovitel se zavazuje, že 

práce budou provedené bez navýšení položkového rozpo�tu 

- objednatel: dílo p�evezme a �ádn� zaplatí po odstran�ní vad a nedod�lk�
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p�edm�t díla 

- dodávky uvedených stavebních prací a konstrukcí v�etn� dodávek pot�ebných 

materiál� a za�ízení nezbytných pro �ádné dokon�ení díla; související �innosti, které 

jsou nezbytné pro provedení a dokon�ení díla

místo pln�ní  

- Brno 

rozsah pln�ní 

- položkový rozpo�et (p�íloha smlouvy o dílo) 

oprávn�ní 

- objednatel: upravení p�edm�tu pln�ní i v pr�b�hu prací, p�ípadn� omezit rozsah 

n�kterých prací a dodávek, nebo jejich rozsah rozší�it a zhotovitel je povinen 

požadované zm�ny akceptovat (za p�edpokladu dohody o zm�n� termíny dokon�ení díla 

a zm�n� ceny díla) 

- objednatel není oprávn�n: požadovat omezení rozsahu díla, které by m�lo vliv na 

dodržování technologického postupu p�edepsaného dodavatelem a normy �SN 73 29 01 

– provád�ní vn�jších tepeln� izola�ních systém�

písemné dodatky ke smlouv�

- práce a dodávky, které m�ní dohodnutý p�edm�t smlouvy, budou v�cn� a cenov�

specifikovány a bude smluvena p�ípadná zm�na doby jejich pln�ní, ceny a s tím 

souvisejících ujednání 

dokon�ené dílo 

- dílo se považuje za dokon�ené, pokud jsou provedeny všechny práce a dodávky v 

rozsahu smlouvy o dílo, p�ípadn� v rozsahu vzájemn� odsouhlasených dodatk� k této 

smlouv� o dílo a po odstran�ní vad a nedod�lk�
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- doba k provedení díla

závazek zhotovitele 

- zahájit práce ihned po nabytí právní moci stavebního povolení; práce nezávislé na 

stavebním povolení zhotovitel zahájí ve 40. týdnu roku 2012; zavazuje se k dodržení 

termínu zhotovení díla; práce dle harmonogramu 

- pokud p�edm�tem díla jsou stavební práce vyžadující ohlášení stavby nebo stavební 

povolení, poskytne objednatel v rámci sou�innosti zhotoviteli kopie p�íslušných 

dokument�; zhotovitel m�že zahájit práce na díle jedin� tehdy, jestliže stavební ú�ad 

p�ijal ohlášení stavby (p�íp. nabytí právní moci stavebního povolení) 

lh�ta provedení 

- 57 pracovních dní ode dne nabytí právní moci stavebního povolení na práce uvedené v 

položkovém rozpo�tu 

- práce zapo�até p�ed nabytím právní moci stavebního povolení nebudou zahrnuty do 

doby realizace díla 

- zhotovitel m�že provést dílo p�ed sjednanou dobou pln�ní a objednatel je povinen dílo 

bez vad a nedod�lk� bránících v užívání díla p�evzít 

prodloužení termínu 

- pokud si objednatel vyžádá další práce nad rámec této smlouvy (na základ� písemného 

ujednaní) 

- prodloužení lh�ty o tolik dní, o kolik nebylo možné provád�t práce na díle v d�sledku 

nep�íznivých klimatických podmínek (nespln�ní podmínek �SN 73 29 01) a v d�sledku 

zásahu vyšší moci, rozhodnutí státních orgán�, správce sítí, nebo neposkytnutí 

sou�innosti ze strany objednatele – zhotovitel je povinen objednatele neprodlen�

písemn� informovat (zápis ve stavebním deníku) 
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- cena díla

 Cena bez DPH    9 910 698 K�

 DPH 14%     1 383 298 K�

DPH 20 %    1  386 000 K�

CENA CELKEM V�. DPH  11 299 996 K�

- smluvní cena m�že být po dohod� obou stran upravena na základ� objednatelem 

dodate�n� požadovaných zm�n 

- odsouhlasené vícepráce – práce ocen�ny jednotkovými cenami dle položkového 

rozpo�tu (p�íp. cenami RTS nebo ÚRS daného období); vícepráce je možno provád�t až 

na základ� oboustrann� potvrzeného dodatku k této smlouv�

- omezení rozsahu díla – snížení ceny díla danou sou�inem položek a jejich 

jednotkových cen dle položkového rozpo�tu 

- staveništ�

- p�esný rozsah staveništ� up�esn�n v protokolu o p�edání a p�evzetí staveništ�

zhotovitel 

- p�evezme staveništ� nejpozd�ji do 2 kalendá�ních dn� po obdržení písemné výzvy 

objednatele k jeho p�evzetí (po spln�ní podmínek p�evzetí) 

- vybuduje za�ízení staveništ� tak, aby objednateli nevznikly škody p�i provozování 

- náklady na z�ízení, provozování, osv�tlení, úklid a vyklízení staveništ� jsou zahrnuty 

ve smluvní cen� díla; náklady na osazení p�ípojných míst a odb�r elektrické energie a 

vody ponese zhotovitel 

- povinen nahlásit vým�ru skute�n� zabraných ve�ejných ploch pro z�ízení staveništ�

v�etn� doby trvání záboru – náklady spojené se záborem hradí objednatel 
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- zajistí v pr�b�hu provád�ní prací trvalý p�ístup do objektu v�etn� ochranné konstrukce 

vstupu 

- nese zodpov�dnost ode dne p�evzetí staveništ� za vznik všech škod na provád�ném 

díle v souvislosti s jeho �inností do doby dokon�ení a p�edání díla objednateli 

- je povinen udržovat dílo a staveništ� v �istot� a po�ádku, bez hromad�ní odpad� a 

zbytk� materiálu, po dobu provád�ní díla provád�t �ádný úklid staveništ�, odstra�ovat 

odpad 

- je povinen �ídit se p�íslušnou legislativou p�i nakládání s odpady 

- do 14 dní od dokon�ení díla vyklidí staveništ� a protokolárn� jej p�edá objednateli; po 

uplynutí této lh�ty m�že zhotovitel ponechat jen za�ízení a materiál k odstran�ní vad a 

nedod�lk� za podmínek uvedených v zápise o p�edání a p�evzetí díla (písemný zápis o 

p�edání staveništ�) 

- stavební deník

zhotovitel 

- povede jej tak, jak mu to ukládá § 157 zákona �. 183/2006 Sb., stavební zákon v 

aktuálním zn�ní a § 43 vyhlášky �. 132/98 Sb., kterou se provád�jí n�která ustanovení 

stavebního zákona; zhotovitel bude prost�ednictvím svého ur�eného oprávn�ného 

zástupce ve v�cech technických do stavebního deníku provád�t denní zápisy o všech 

skute�nostech rozhodných pro realizaci díla 

- bude vyhotovovat dv�ma odd�litelnými pr�pisy; b�hem pracovní doby bude deník na 

stavb� trvale p�ístupný 

zápisy 

- u�ení oprávn�ných osob k zápisu do stavebního deníku 
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- pokud strana nesouhlasí se zápisem ve stavebním deníku, je její oprávn�ný zástupce 

povinen do 3 pracovních dn� uvést svoje stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem 

souhlasí 

- deník s originální verzí zápisu bude sou�ástí doklad�, které p�edloží zhotovitel k 

termínu zahájení p�ejímacího �ízení 

- podmínky pro provád�ní díla 

objednatel 

- je vlastníkem zhotovovaného díla; objednatel se zavazuje dílo �ádn� zhotovené p�evzít 

na základ� protokolu o odevzdání a p�evzetí a zaplatit sjednanou cenu díla 

- oprávn�ní a povinnosti oprávn�ného zástupce objednatele 

zhotovitel 

- nese nebezpe�í škody až do okamžiku p�edání a p�evzetí díla 

- p�ed zapo�etím prací si vyžádá od vlastník� energetických p�ípojek vytý�ení tras, 

které jsou sou�ástí vyjád�ení dot�ených orgán� ke stavebnímu a územnímu �ízení  

- prohlašuje, že je pln� seznámen s rozsahem a povahou p�edm�tu díla a že správn�

vyhodnotil a ocenil veškeré práce 

- zavazuje se provést dílo s náležitou odbornou pé�í, ve sjednaném rozsahu, v�as a 

�ádn� v souladu se závaznými normami a dodacími podmínkami 

- odpovídá v plném rozsahu za provedení p�edm�tu díla v souladu se všemi 

podmínkami uvedenými ve stavebním povolení a stanovenými touto smlouvou 

- stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí 

souhlasit s technickými normami a musí mít p�íslušné certifikáty o vlastnostech a 

jakosti; zhotovitel ru�í za to, že p�i provád�ní p�edm�tu díla nebudou použity materiály 
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nebo pracovní postupy, které jsou škodlivé a neodpovídají technickým normám platným 

v �R 

- práce budou provád�ny z lešení 

- odpovídá za bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci pracovník�, kte�í provád�jí práci ve 

smyslu p�edm�tu smlouvy, a zabezpe�uje jejich vybavení ochrannými pom�ckami; 

zhotovitel se zavazuje dodržovat p�edpisy BOZP a PO 

- bude provád�t práce tak, aby neomezil chod objektu nad míru p�im��enou a aby 

jakkoli nepoškozoval zdraví a majetek všech zú�astn�ných 

- zhotovitel je pro p�ípad zp�sobení škody pojišt�n na �ástku 22 000 000,- K� pro každý 

jednotlivý p�ípad 

- zhotovitel je oprávn�n pov��it provedením díla nebo jeho �ásti t�etí osobu; objednateli 

však odpovídá za provedené práce tak, jako by je provád�l sám 

- osoba pov��ena výkonem odborného technického dozoru bude up�esn�na zápisem ve 

stavebním deníku 

- odpovídá za provád�ní díla v kvalit� podle projektové dokumentace díla a obecn�

platných p�edpis�. 

pracovní doba 

- pracovní dny a soboty od 7.00 hod do 19.00 hod.; v ned�li a o svátcích je pracovní 

�innost povolena jen po dohod� s objednatelem a jen na ur�ený a ve stavebním deníku 

odsouhlasený typ prací 

kontrolní dny 

- budou se konat 1 × za 14 dní za ú�asti oprávn�ných zástupc� objednatele, zhotovitele 

a projektanta; organizováním kontrolních dn� je pov��en oprávn�ný zástupce 

objednatele, nebude-li dohodnuto jinak 
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- zhotovitel je povinen umožnit oprávn�nému zástupci objednatele kontrolu provád�ní 

v�etn� vlastnosti materiál� i mimo kontrolní dny 

- p�ed zakrytím prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodate�n� zjistit jejich 

rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen v�as vyzvat k jejich kontrole oprávn�ného 

zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku po�ízeným minimáln� 2 pracovní 

dny p�ed dnem požadované kontroly (jinak odkrytí na vlastní náklady) 

- pokud se objednatel ke kontrole zakrývaných prací �i konstrukcí nedostaví, bude 

zakrytí provedeno (p�ípadné následné odkrytí a nové zakrytí bude provedeno na náklady 

objednatele, pokud se zjistí, že práce byly provedeny kvalitn�) 

ostatní p�ípady 

- dle obchodního zákoníku 

- p�edání a p�evzetí díla

zhotovitel 

- závazek provést dílo splní ukon�ením díla a jeho p�edáním bez vad a nedod�lk�

objednateli v míst� provád�ní díla a v uvedeném termínu 

- písemn� vyzve oprávn�ného zástupce objednatele k p�ejímce dokon�eného díla 

minimáln� 7 pracovních dní p�edem 

- je povinen p�ipravit k p�edávacímu �ízení pot�ebné dokumenty, a to p�edevším 

podklady pro finan�ní vypo�ádání díla, projektovou dokumentaci skute�ného provedení 

stavby, stavební deník v originální verzi, osv�d�ení a atesty použitých a zabudovaných 

materiál� a doklady o likvidaci odpadu 

- zavazuje se vhodnou formou oznámit všem vlastník�m bytových jednotek rozsah 

provád�ných prací uvnit� jejich byt�: 

 - vým�nu oken – 7 kalendá�ních dn� p�ed zapo�etím prací  
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 - vým�nu svislé kanalizace nejmén� 14 kalendá�ních dn� p�ed zapo�etím prací 

- u byt�, kde jsou p�vodní bytová jádra vym�n�ná (12 byt�) rovn�ž oznámit 

vlastník�m t�chto byt�, že jsou povinní dodat zhotoviteli obklada�ky p�ípadné 

dlažbu, která bude použita pro uvedení bytových jader do p�vodního stavu 

p�edání díla 

- bude provedeno písemným protokolem, který bude obsahovat zejména vyhodnocení 

provedení díla, soupis p�ípadných vad a nedod�lk� v�etn� dohody o lh�t� jejich 

odstran�ní, prohlášení objednatele, zda dílo p�ebírá, nebo zd�vodn�ní, pro� dílo 

nep�evezme 

- platební podmínky

zhotovitel 

- nepožaduje zálohu 

- vždy na konci kalendá�ního m�síce p�edloží objednateli soupis provedených prací s 

tím, že si objednatel vyhrazuje 2 dny na jeho prov��ení; na žádost objednatele je 

zhotovitel povinen rozd�lit soupis (a fakturaci) na více �ástí 

- p�edloží objednateli nejpozd�ji do patnáctého dne následujícího m�síce fakturu za 

provedené práce na základ� oboustrann� odsouhlaseného soupisu provedených prací 

(sou�ástí faktury je soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele) 

platební doklady 

- budou obsahovat ozna�ení a �íslo faktury, název, sídlo, I�, DI�, bankovní spojení, 

datum odeslání a lh�tu splatnosti, p�edm�t platby, fakturovanou finan�ní �ástku a 

zp�sob platby, razítko a podpis zhotovitele, údaje pro da�ové ú�ely 

- pokud faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávn�n 

fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti - zhotovitel podle charakteru 

nedostatk� fakturu opraví nebo vystaví novou 
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- vrácením faktury p�estává b�žet p�vodní lh�ta splatnosti, ta b�ží znovu ode dne 

doru�ení opravené nebo nové faktury objednateli 

- lh�ta splatnosti faktury �iní 30 dn� ode dne doru�ení faktury objednateli 

- dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované �ástky z bankovního ú�tu 

objednatele ve prosp�ch bankovního ú�tu zhotovitele; v p�ípad� nejasností se má za to, 

že faktura byla doru�ena objednateli 3 dny po jejím odeslání 

- zhotovitel bude fakturovat 80% provedených prací s dobou splatnosti 30 dní po jejich 

p�evzetí zhotovitelem; zbývajících 20% z ceny díla bude zhotovitel fakturovat po 

kompletn� provedené zakázce, tzn. po p�evzetí odsouhlaseného díla a po odstran�ní vad 

a nedod�lk�, se splatností 60 dní 

- záruka za dílo

zhotovitel 

- zaru�uje, že dílo bude mít jako celek od protokolárního p�edání po celou záru�ní dobu 

vlastnosti dohodnuté smlouvou, projektovou dokumentací díla a technickými normami, 

které se na provád�ní díla vztahují, a to po dobu 72 m�síc�, na rekonstrukci st�echy po 

dobu 144 m�síc�, na nát�ry konstrukcí a elektroinstalace 24 m�síc�

- v záru�ní dob� odpovídá za to, že dílo bude mít po celou dobu záruky vlastnosti 

stanovené technickými normami, právními p�edpisy, p�ípadn� vlastnosti pro p�edm�t 

díla obvyklé 

- po záru�ní dobu odpovídá za všechny vady díla zjevné a skryté, pokud nebyly 

zp�sobeny objednatelem nebo t�etí osobou nebo nebyly zp�sobeny po p�echodu 

nebezpe�í škody na díle vn�jšími událostmi; odpov�dnost za vady je stanovena v 

souladu s ustanoveními obchodního zákoníku 

- odpovídá za to, že dodávka je kompletní a bez právních vad a že dodané množství se 

shoduje s údaji v pr�vodních dokladech, fakturách a soupisu provedených prací 
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- je povinen oprávn�n� reklamované vady odstranit na sv�j náklad nejpozd�ji do 15 dn�

po oznámení, v p�ípad� havárií do 48 hodin od oznámení; jedná-li se o vadu 

neodstranitelnou, která však nebrání �ádnému užívání, má objednatel právo na 

p�im��enou slevu z ceny díla 

- nenastoupí-li k odstran�ní reklamované vady ani do 15 kalendá�ních dn� od uznání 

obdržené reklamace, je objednatel oprávn�n pov��it odstran�ním vady jiný subjekt a 

náklady zhotoviteli, u n�hož uplatnil reklamaci, vyú�tovat (není dot�ena záru�ní lh�ta a 

povinnosti zhotovitele) 

reklamace 

- dílo má vady, jestliže nemá vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, stavebním 

povolením, technickými normami nebo technologickými postupy p�edepsanými výrobci 

použitých technologií; zhotovitel odpovídá za vady v dob� p�edání díla a za vady 

zjišt�né objednatelem po p�edání, jestliže byly zp�sobeny porušením povinností 

zhotovitele 

- objednatel je povinen reklamovat vady díla písemn� bez zbyte�ného odkladu po jejich 

zjišt�ní; v reklamaci bude popsáno, jak se vady projevují a kde se nachází. 

- p�i reklamaci vad ze strany objednatele v záru�ní lh�t� sd�lí zhotovitel do 5 

kalendá�ních dn� po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává a jakou lh�tu navrhuje k 

odstran�ní vad, p�ípadn� z jakých d�vod� reklamaci neuznává; pokud tak neu�iní, má se 

za to, že reklamaci uznává; opravenou reklamovanou vadu p�evezme objednatel do 

dvou dn� od výzvy zhotovitele 

- reklamace odeslaná poslední den záru�ní doby se považuje za v�as uplatn�nou 

- oznámením závady zhotoviteli p�estává b�žet p�vodní záru�ní lh�ta vadné v�ci, která 

b�ží znovu ode dne odstran�ní závady vadné v�ci 
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- odstoupení od smlouvy

- odstoupit m�že kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazateln� zjistit podstatné 

porušení této smlouvy druhou smluvní stranou; právní ú�inky nastávají dnem 7. 

pracovním po p�edání doporu�ené zásilky pošt� k doru�ení 

postup 

- oprávn�ná strana písemn� oznámí zd�vodn�né odstoupení na poslední známou adresu 

druhé strany 

- v p�ípad� nep�ebrání zásilky se má za to, že zásilka byla doru�ena 3. dnem pro p�edání 

doporu�ené zásilky pošt� k doru�ení 

- zhotovitel fakturuje objednateli dosud provedené práce, �ádn� dodaný zabudovaný 

materiál a dodávky vyrobené pro p�edm�t díla do 30 dn� po odsouhlasení zjiš�ovacího 

protokolu a soupisu provedených prací 

- objednateli z�stane zhotovená �ást díla a zhotovitel by byl povinen vrátit tu �ást ceny 

zaplacené za dílo objednatelem, která by p�evyšovala cenu již provedené �ásti díla 

- zhotovitel je povinen na objednatelovu výzvu vyklidit do 7 dn� staveništ� a další jemu 

p�edané prostory a protokolárn� jej objednateli p�edat v�etn� projektové dokumentace a 

dalších dokument�, které p�evzal k realizaci 

ocen�ní znalcem 

- p�i odstoupení u nedokon�eného díla provede nezávislý znalec ocen�ní všech 

neprovedených prací a prací nutných k znovuobnovení dodavatelské �innosti dle 

sm�rných cen RTS platných v dob� odstoupení – na tomto základ� dojde k finan�nímu 

vypo�ádání 

škody 

- odstoupí-li objednatel, vyhrazuje si právo na náhradu všech škod, které mu vzniknou 

opožd�ným dokon�ením p�edm�tu díla a p�ípadným nár�stem jeho ceny – dle znalce 
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- bude-li taková situace a nebude-li možno z d�vodu rozpracovanosti ur�itých �ástí díla 

vymezit p�esn� záruky, má právo objednatel (pokud nový zhotovitel odmítne p�evzít 

záruky za rozpracované �ásti) nechat tyto �ásti díla odstranit, a to výhradn� na náklady 

p�vodního zhotovitele 

- odstoupí-li objednatel z jiných d�vod� než z d�vodu podstatného porušení smlouvy, je 

povinen zhotoviteli uhradit prokazatelné náklady spojené s ukon�ením prací a p�ípadné 

materiálové zásoby ur�ené pro použití k provedení díla 

- smluvní pokuty

prodlení 

- termínu p�edání díla - objednatel je oprávn�n ú�tovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý zapo�atý den prodlení 

- úhrady faktury – zhotovitel je oprávn�n ú�tovat objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,05 % denn� z fakturované �ástky bez DPH; rozhodným termínem pro tuto penalizaci 

je datum odepsání fakturované �ástky z bankovního ú�tu objednatele ve prosp�ch 

bankovního ú�tu zhotovitele 

- termínu úplného vyklizení staveništ� a uvedení všech dot�ených ploch do p�vodního 

stavu – objednatel má právo ú�tovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 K� za 

každý další den 

- tyto pokuty nemají vliv na p�ípadnou povinnost zhotovitele nahradit veškeré škody 

zp�sobené prodlením nebo z jiných p�í�in, p�i�emž ujednání o smluvní pokut� není 

tímto dot�eno 

- neodstran�ní �ádn� reklamovaných vad v termínu dohodnutém - objednatel je 

oprávn�n ú�tovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 K� za každý takový p�ípad a 

den 

- splatnost vyú�tovaných smluvních pokut je do 21 dn� ode dne doru�ení vyú�tování 

smluvní pokuty 
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- zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody a povinnosti splnit 

závazky, vyplývající z této smlouvy 

- záv�re�ná ustanovení

Smluvní strany mají smlouvu o dílo �ádn� ošet�enou a tím dochází k minimalizaci 

p�ípadných budoucích nesrovnalostí, které mohou nastat v souvislosti s p�edáním a 

p�evzetím díla, fakturace, penalizace apod. 

5.5.2 Realiza�ní fáze 

Po p�ípravné fázi stavební zakázky následuje fáze realiza�ní. Cílem realizace jsou 

dodávky stavebních prací a konstrukcí v�etn� dodávek pot�ebných materiál� a za�ízení 

nezbytných pro �ádné dokon�ení díla dle smlouvy o dílo, kterou uzav�eli mezi sebou 

investor spolu se zhotovitelem. Tato fáze za�íná p�edáním staveništ� zhotoviteli, tj. v 

našem p�ípad� stavební firm�. 

5.5.2.1 P�edání a p�evzetí staveništ�

Staveništ� je místo, kde dochází k realizaci stavebního díla. Dle smlouvy o dílo se firma 

zavazuje p�evzít do 2 kalendá�ních dní od obdržení písemné výzvy investora k p�evzetí 

staveništ�. Firma zbuduje staveništ� tak, aby investorovi nevznikly škody, zabezpe�í 

vstup a musí nahlásit vým�ru skute�n� zabraných ve�ejných ploch v rámci staveništ�. 

Zárove� firma nese zodpov�dnost ode dne p�evzetí staveništ� za vnik všech škod v 

souvislosti s jeho �inností do doby dokon�ení a p�edání díla investorovi. 

Dokumenty spojené se staveništ�m b�hem realizace: 

Protokol o p�edání a p�evzetí staveništ�  

Tento dokument stvrzuje p�edání staveništ� investora zhotoviteli. Protokol vymezuje 

rozsah staveništ�, což je d�ležité pro zhotovitele – obsahuje následující údaje: 

- datum p�edání 

- název akce, místo pln�ní 
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- identifikace objednatele 

- identifikace zhotovitele 

- �íslo smlouvy o dílo 

- rozsah p�edání 

- inženýrské sít�, komunikace 

- ostatní ujednání 

- podpisy zú�astn�ných stran 

Smlouva o dílo  

Smlouva o dílo s investorem vymezuje nakládání se staveništ�m a podmínky p�evzetí 

staveništ� – viz kapitola P�ípravná fáze. 

Stavební deník 

Stavební deník slouží k dokumentaci postupu stavebních prací – zápisy do n�j provádí 

stavbyvedoucí. 

5.5.2.2 �ízení realizace stavby 

Pro úsp�šnou realizaci stavební zakázky je nezbytn� d�ležité stavbu �ídit. Odpov�dnost 

za realizaci nese odpov�dný zástupce zhotovitele, tj. stavbyvedoucí. K �ízení stavby 

stavební firma používá harmonogram stavebních prací, seznam subdodavatel� apod.  
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Obrázek 5-4 �ízení postupu realizace od smlouvy o dílo 

[vlastní zpracování] 
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Stavbyvedoucí 

Stavbyvedoucí v rámci stavební zakázky figuruje jako odpov�dný zástupce firmy. Ke 

konkrétní zakázce je p�ed�len práv� jeden stavbyvedoucí, který �ídí stavební práce na 

daném projektu. Oprávn�ní a povinnosti stavbyvedoucího: 

- prostudování kompletní projektové dokumentace p�ed za�átkem stavby 

- znát uzav�ené smlouvy o dílo 

- p�evzít staveništ�

- �ídit stavební práce dle projektu a harmonogramu 

- koordinovat �innosti pracovník� - subdodavatel�

- kontrolovat materiály a vstupní výrobky 

- vést jednání se zástupci investora 

- provád�t technické kontroly 

- �ešit provozní otázky 

- dbát na správné technologické procesy a kvalitu provedení 

- zabezpe�it dodržování BOZP 

- ú�ast na kontrolních dnech 

- evidovat provedené práce 

- dokumentovat stav (fotodokumentace) 

- fakturovat 

- p�edávat dokon�enou stavbu 

- vést stavební deník dle platných p�edpis�
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Stavbyvedoucí má mimo jiné k �ízení realizace stavby k dispozici smlouvu o dílo s 

investorem, smlouvy o dílo se subdodavateli, harmonogram stavebních prací, rozpo�et 

stavby – viz kapitola P�ípravná fáze. 

Stavební deník 

Stavební deník dokumentuje pr�b�h prací na stavb�. Zápisy do stavebního deníku je  

pov��en stavbyvedoucí, který provádí zápisy denn� o všech skute�nostech rozhodných  

pro realizaci díla – vyhotovuje se dv�ma odd�litelnými pr�pisy. B�hem pracovní doby  

je deník na stavb� p�ístupný.  Stavební deník s originální verzí zápisu bude sou�ástí  

doklad�, které p�edkládá zhotovitel k termínu zahájení p�ejímacího �ízení. Jestliže  

strana nesouhlasí se zápisem ve stavebním deníku, je její oprávn�ný zástupce povinen  

do 3 pracovních dn� uvést svoje stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. 

Zápisy ve stavebním deníku se �ídí: 

 § 157 zákona �. 183/2006 Sb., stavební zákon v aktuálním zn�ní  

§ 43 vyhlášky �. 132/98 Sb., kterou se provád�jí n�která ustanovení stavebního 

zákona 

Smlouvou o dílo 

5.5.3  Realizace – v�etn� zm�n v��i p�íprav�

V pr�b�hu realizace daného projektu dochází ke zm�nám v �asovém harmonogramu, 

lh�t� výstavby a cen� staveních prací. V rámci sledování cen b�hem realizace firma 

vytvá�í tabulku s porovnáním cen pro jednotlivé stavební práce – dochází k porovnání 

cen od firmy ABC (dle SOD s investorem) s cenami subdodavatel� – obdobn� jako 

p�íloha B. 

5.5.3.1 Smlouva o dílo s investorem 

Podmínky pro uskute�n�ní zm�n v rámci stavební zakázky jsou dány smlouvou o dílo. 

Ve všech p�ípadech musí s každou zm�nou souhlasit investor a zhotovitel a to 



82 

písemnými dodatky ke smlouv� o dílo. V pr�b�hu realizace došlo ke dv�ma dodatk�m 

ke smlouv� o dílo. P�ílohami dodatk� jsou pouze položkové rozpo�ty k dodatk�m. 

Dodatek �. 1 

- obsahuje úpravu ceny stavebního díla, tj. cena se zvýší o 485 402 K� bez DPH 

- doba k provedení díla se prodlužuje o 30 dní 

Dodatek �. 2 

- obsahuje úpravu ceny stavebního díla, tj. cena se sníží o 130 110 K� bez DPH 

5.5.3.2 Harmonogram prací 

V rámci realizace stavební zakázky dochází ke zm�nám v harmonogramu stavebních 

prací. P�vodní harmonogram stavebních prací, který se p�ikládal k cenové nabídce – viz 

kapitola P�ípravná fáze. Od stavbyvedoucího dané zakázky jsem se dozv�d�la, že došlo 

k této zm�n� na základ� špatných klimatických podmínek a pozdnímu podpisu 

jednotlivých smluv. Zm�na harmonogramu stavebních prací není smluvn� zanesena v 

rámci dodatk� ke smlouv� o dílo – je zde pouze informace o tom, že se lh�ta výstavby 

prodlužuje o 30 dní. 
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M�síc �íjen 2012   Listopad 2012 Prosinec 2012 Leden 2013 

Týden 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 
Za�ízení staveništ�                                 
Lešení - stavba                                 
Lešení - demontáž                                 
Montáž VKZS v�. 
klempí�ských prvk� a 
hromosvodu ("štíty")                                 
Montáž VKZS v�. 
klempí�ských prvk� a 
hromosvodu ("lodžie")                                 
Zateplení stávající st�echy + 
montáž nové st�echy                                 
Vým�na výplní otvor�
I. Etapa                                 
Vým�na výplní otvor�
II. Etapa                                 
ZTI, úst�ední vytáp�ní 
I. Etapa                                 
ZTI, úst�ední vytáp�ní 
II. Etapa                                 
Elektroinstalace NN                                 
Dodávka a montáž lodžií                                 
Úprava podlah lodžií v�. 
soklík�                                 
Obklad soklu domu                                 
Zateplení strop� v suterénu                                 
Dodávka a montáž výtahu                                 
Zasklení balkón�                                 
Malby vnit�ních prostor                                 
Okapový chodník                                 
Venkovní úpravy                                 
Odstran�ní za�ízení 
staveništ�                                  

Graf 5-11 Harmonogram postupu prací – skute�nost 

[zdroj: firma ABC] 

5.5.3.3 Fakturace 

Fakturací dochází k proplacení stavebních prací. Podmínky fakturace jsou dány ve 

smlouv� o dílo – viz kapitola P�ípravná fáze. V p�ípadové studii m�žeme zkoumat 

fakturaci ze dvou pohled� – fakturace investorovi a fakturace od subdodavatel�, se 

kterými firma uzav�ela smlouvy o dílo nebo p�ípadn� objednávky.  

Základní údaje o fakturaci ze smlouvy o dílo s investorem: 

Zhotovitel: nepožaduje zálohu 
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- na konci kalendá�ního m�síce p�edkládá objednateli soupis provedených prací 

(objednatel má 2 dny na prov��ení) 

- nejpozd�ji do 15. dne následujícího m�síce p�edloží fakturu za provedené práce (na 

základ� oboustrann� odsouhlaseného soupisu prací) 

Obsah platebních doklad�

Den zaplacení 

Faktura: 80% ceny prací = lh�ta splatnosti 30 dní (ode dne doru�ení faktury 

objednateli) 

20% ceny prací = lh�ta splatnosti 60 dní (po p�evzetí odsouhlaseného 

díla a po odstran�ní vad a nedod�lk�)  

5.5.3.4 Vedení informací o fakturaci 

Firma si vede evidenci fakturace – fyzicky za pomocí šanon� k zakázce v sídle firmy a 

elektronicky, kdy zadává následující údaje o fakturaci: 

- �íslo faktury, druh faktury 

- datum vystavení 

- DUZP 

- banka/hotov�

- kdo 

- akce 

- �ástka bez DPH 

- DPH 

- �ástka v�etn� DPH 
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- zálohy 

- pozastávky 

- k úhrad� K�

- datum splatnosti 

- m�síc a rok 

5.5.3.5 Pr�b�h fakturace investorovi 

Fakturace stavební zakázky probíhá dle uzav�ené smlouvy o dílo. Na grafu 5-12 je vid�t 

pr�b�h fakturace v �ase, kde na vodorovné ose jsou �ísla p�edstavující konkrétní m�síc 

a rok a na svislé ose �ástky fakturace za tyto m�síce b�hem celého období fakturace. Pro 

graf jsem použila hodnoty fakturace v rámci data splatnosti faktur. Grafy v této kapitole 

vychází z p�ílohy C. 

Graf 5-12 Pr�b�h fakturace investorovi v �ase 

[vlastní zpracování] 
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5.5.3.6 Pr�b�h fakturace od subdodavatel�

Pr�b�h fakturace od subdodavatel� je dán dle podmínek fakturace, které jsou nastaveny 

v uzav�ených smlouvách o dílo/objednávkách se subdodavateli. Z grafu 5-13 lze vid�t 

pr�b�h fakturace od subdodavatel� (sou�ty jednotlivých pln�ní subdodávek dle m�síce 

pln�ní) dle data splatnosti bez DPH v �ase. 

Graf 5-13 Pr�b�h fakturace od subdodavatel� v �ase 

[vlastní zpracování] 

5.5.3.7 Soub�h fakturací 

V rámci �ízení finan�ních tok� jsem vypracovala graf 5-14, na kterém lze vid�t soub�h 

fakturace investorovi a fakturace od subdodavatel�. Pro lepší p�edstavu jsem do grafu 

zahrnula i skute�nou realizaci stavebního díla. 
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Graf 5-14 Soub�h fakturací 

[vlastní zpracování] 

V jednotlivých posuzovaných m�sících dochází k odchylce mezi fakturacemi ze strany 

investora a subdodavatel� – následující graf 5-15 obsahuje tyto odchylky v rámci 

jednotlivých m�síc� posuzovaného období. Tyto odchylky v kladném smyslu 

p�edstavují p�edfinancování fakturace od subdodavatel�, což je pro stavební firmu 

výhodné. Tyto odchylky vznikají v d�sledku nastavení fakturací ve smlouvách o dílo 

(p�íp. v objednávkách). 
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Graf 5-15 Rozdíl mezi fakturací investorovi a fakturací od subdodavatel�

[vlastní zpracování] 

Pro jasn�jší p�edstavu o tom, jak moc výhodná již zmín�ná fakturace je nebo není, jsem 

vytvo�ila graf 5-16, ve kterém jsem zpracovala kumulované hodnoty rozdílu mezi 

fakturací investorovi a fakturací od subdodavatel�. 
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Graf 5-16 Kumulovaný rozdíl mezi fakturací investorovi a fakturací od 

subdodavatel�

[vlastní zpracování] 

Dle grafu 5-16 je patrné, že stavební firma m�la dostatek prost�edk� od investora 

k pokrytí fakturace od subdodavatel�. Výjimkou jsou dva m�síce, kde musela stavební 

firma zaplatit subdodavatel�m z vlastních prost�edk� – �ástka byla pom�rn� nízká v 

porovnání s cenou stavebního díla. Výsledný kumulovaný rozdíl (v posledním 

hodnoceném m�síci) mezi fakturací investorovi a fakturací subdodavatel�m p�edstavuje 

marži stavebního podniku v rámci celé stavební zakázky. 

5.5.3.8 Kone�ná cena díla dle SOD s investorem v�etn� dodatk�

Do kone�né ceny díla se zahrnuje i DPH. Stavební zakázka se realizovala v roce 2012 i 

2013. Pro rok 2012 platily sazby DPH 14% snížená a 20% základní. V roce 2013 již 

byly sazby pro DPH vyšší, a to 15% snížená a 21% základní. Pro výpo�et kone�né ceny 

se musela cena ve smlouv� o dílo v rámci dodatk� upravit – došlo k rozd�lení cen za 

zakázku dle data uskute�n�ní zda�ovacího pln�ní (DUZP) za jednotlivé faktury – viz 

p�íloha A. Kone�ná cena díla je �ešena v rámci posledního dodatku ke smlouv� o dílo. 
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Následující tabulka 5-9 obsahuje i rozd�lení cen za realizaci stavební zakázky v rámci 

DPH. 

� ! "� �����
������#� �#�$� �#� ������%���&��#�

��&���'($��#� 6 699 161 K� 14% 937 883 K� 7 637 044 K�

��&���)'$��#� 30 000 K� 21% 6 300 K� 36 300 K�

��&���'*$��#� 3 536 829 K� 15% 530 524 K� 4 067 354 K�

��������+�������
�����
&�,�����

�
�����

10 265 990 K� — 1 474 707 K� 11 740 697 K�

Tabulka 5-9 Kone�ná cena díla v�etn� DPH (dle SOD s investorem) 

[zdroj: firma ABC] 

5.6   Návrh opat�ení k možnému zlepšení procesu postupu stavební 

zakázky 

Aby bylo možné identifikovat možná opat�ení ke zlepšení procesu postupu stavební 

zakázky u stavebního podniku ABC, bylo zapot�ebí zmapovat sou�asný stav procesu 

postupu stavební zakázky. Pro p�ehlednost jsem vypracovala tabulku 5-10 s p�ehledem 

základních �inností postupu stavební zakázky u spole�nosti ABC a informaci, zda je 

proces této �innosti vyhovující, nebo by se dal ješt� p�ípadn� zlepšit – zde navrhnu 

opat�ení k možnému zlepšení. 

�innost Vyhovující proces Návrh možného opat�ení 

Zajišt�ní zakázky Ne Informovat potenciální investory o firm� ABC 

Evidence podklad�

zakázky 
Ano - 

Cenová nabídka Ne Používání informací z již realizovaných zakázek 

Smlouva o 

dílo/objednávka 
Ne 

V�novat v�tší pozornost SOD a vybírat subdodavatele na základ�

evidence jejich výkon�

Realizace Ne Vedení evidence o výkonech subdodavatel�

Fakturace Ne Tvorba finan�ního plánu a �ízení cash flow 

Odstra	ování vad Ne Vedení evidence o výkonech subdodavatel�

Tabulka 5-10 Zhodnocení sou�asného stavu procesu dle jednotlivých hlavních �inností 

na stavební zakázce 

[vlastní zpracování] 
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5.6.1  Výb�r subdodavatele 

Vzhledem k vysokému podílu subdodavatel� na realizaci výstavby a tedy i vysokému 

objemu finan�ních náklad� doporu�uji zam��it pozornost p�edevším na �ízení 

subdodávek. 

Evidence výkon� subdodavatel�

K již existující evidenci již poptávaných subdodavatel�, která obsahuje jména (názvy), 

adresu, kontakt a I�, navrhuji vytvo�it podrobnou evidenci jimi již realizovaných 

zakázek – viz p�íloha D. Na tvorb� této evidence by se podíleli všichni zainteresovaní 

pracovníci firmy ABC, kte�í jsou schopni posoudit kvalitu odvedených prací (dodávek) 

poskytnutých subdodavatelem: 

- rozpo�tá�/p�ípravá� – informace o výši smluvn� domluvené ceny (zda je 

vysoká, pr�m�rná, nízká) 

- stavbyvedoucí – informace o kvalit� provedení (vady apod.), dodržování 

termín� a smluvních podmínek) 

- vedoucí pracovník (jednatel) – další dopl�ující informace, pokud jsou d�ležité 

vzhledem ke stavební zakázce 

Pro zjednodušení, aby tato evidence mohla být vedena v jednom dokumentu jasn� a 

p�ehledn�, m�že být zaveden bodovací systém. 

5.6.2 Oslovení potenciálních investor�

Jelikož se firma ABC zabývá spíše rekonstrukcemi a opravami dom�, navrhuji jako 

možné opat�ení oslovení potenciálních investor� s cílem získání v�tšího po�tu zakázek 

v této oblasti. V rámci Jihomoravského kraje m�že podnik ABC vést evidenci o všech 

potenciálních investorech – jedná se p�edevším o spole�enství vlastník� jednotek apod. 

Na základ� oslovení potenciálních investor� m�že dojít k tomu, že tento potenciální 

investor pošle firm� ABC požadavek k vytvo�ení cenové nabídky. Pokud by spole�nost 

ABC následn� s cenovou nabídkou usp�la, m�že realizovat další stavební zakázku. 
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5.6.3 Smlouva o dílo - dodatky 

B�hem zkoumání pr�b�hu procesu postupu stavební zakázky jsem post�ehla, že 

smlouva o dílo je zpracována pom�rn� pe�liv�. V pr�b�hu realizace dochází k množství 

zm�n oproti p�vodní smlouv� o dílo a tyto zm�ny jsou ošet�eny dodatky – m�la by jim 

být v�nována stejn� velká pozornost jako p�vodní smlouv� o dílo. U dodatk� bych 

doplnila vždy p�i každé zm�n� do p�ílohy též harmonogram stavebních prací – zvláš�, 

pokud dochází k �asovým zm�nám realizace oproti plánovanému stavu v p�vodní 

smlouv� o dílo (nebo p�ípadn� dodatku). 

5.6.4 Sestavení finan�ního plánu 

V rámci �ízení finan�ních tok� navrhuji firm� vytvá�et u každé stavební zakázky 

finan�ní prán, který se s každou zm�nou aktualizuje – výstup m�že být podobný jako je 

v p�íloze C. Cílem vytvo�ení finan�ního plánu je p�ehled o stavební zakázce, který m�že 

sloužit k �ízení finan�ních tok� – z finan�ní analýzy v kapitole Finan�ní analýza 

stavební firmy vyplývá, že by si firma ABC m�la dávat pozor na to, aby doba obratu 

pohledávek byla kratší než doba obratu závazk� – v opa�ném p�ípad� m�že dojít až k 

ohrožení finan�ního zdraví podniku (v krajním p�ípad�). 

5.6.5 Cenové podklady pro sestavení cenové nabídky 

K sestavení nových cenových nabídek by se mohlo vycházet z již cen již realizovaných 

stavebních zakázek (nap�. v horizontu posledních 3 let). Protože se podnik ABC zabývá 

spíše rekonstrukcemi a opravami bytových dom�, lze vycházet z p�edpokladu, že 

n�které položky se opakují u více stavebních zakázek.

Další možností k sestavení cenové nabídky je, aby si firma ABC od subdodavatel�, kte�í 

s ní �asto spolupracují, nechala vypracovat ceníky jejich prací (služeb). Pro firmu to 

znamená úsporu �asu p�edevším v dob�, kdy pot�ebuje rychle znát tyto informace. 
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6 ZÁV�R 

Cílem mé diplomové práce bylo popsání vývoje stavební zakázky z pohledu dodavatele 

v období realiza�ní fáze a nastín�ní možného zlepšení tohoto procesu. 

Moje práce se skládá z 6 kapitol. První kapitola je v�nována úvodu. Druhá kapitola až 

�tvrtá se v�nuje teoretické �ásti diplomové práce a obsahuje vysv�tlení pojm� stavební 

podnik, stavební zakázka a dále informace o vývoji ve stavebnictví. Pátá kapitola je 

v�nována praktické �ásti diplomové práce a zam��uje na popis stavební firmy, obecný 

popis zpracování zakázky a konkrétní detailní popis zpracování stavební zakázky v�etn�

návrh� k možnému zlepšení tohoto procesu. Na po�átku této kapitoly jsem popsala 

stavební firmu ABC, která realizovala stavební zakázku, na kterou jsem následn�

zam��ila pozornost. Dále jsem se v�novala popisu informa�ního systému stavební firmy 

ABC, za pomoci kterého zpracovává stavební zakázky. Pro náhled do hospoda�ení 

firmy jsem použila finan�ní analýzu stavební firmy – ukazatele z finan�ní analýzy 

vypovídají mnohé o firm�, o zp�sobu jejího �ízení a díky tomu mohou nastínit možná 

�ešení ke zlepšení finan�ního �ízení, které �áste�n� vyplývají z �ízení jednotlivých 

stavebních zakázek (nap�. �ízení doby obratu pohledávek a závazk�). V další �ásti páté 

kapitoly jsem se v�novala zp�sobu zpracování stavební zakázky za pomoci 

informa�ního systému firmy. Nejrozsáhlejší �ást páté kapitoly je v�nována konkrétní 

stavební zakázce, kterou popisuji z pohledu dodavatele od po�átku její realizace, v�etn�

nastavení smluvních vztah�, až po pr�b�h samotné realizace. Poslední �ást praktické 

�ásti mé diplomové práce je v�nována návrhu opat�ení k možnému zlepšení procesu 

postupu stavební zakázky. Aby bylo možné tato opat�ení stanovit, musela jsem rozebrat 

do podrobností konkrétní postup zpracování stavební zakázky, abych získala komplexní 

náhled do této problematiky u firmy ABC. 

Výstupem mé práce je nastín�ní opat�ení k možnému zlepšení procesu postupu stavební 

zakázky na základ� detailního rozboru stavební zakázky a fungování stavební podniku. 

Za pomoci rozboru stavební zakázky jsem dosp�la k názoru, že firma ABC má stále 

prostor ke zlepšení tohoto procesu. Díky zlepšení procesu m�že podnik efektivn�ji a 

rychleji vybírat subdodavatele, být v pov�domí pro potenciální investory, pe�liv�ji dbát 
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o smlouvy o dílo (dodatky k t�mto smlouvám), �ídit finan�ní toky ve sv�j prosp�ch a 

mít k dispozici cenové podklady blíže odpovídající cenovým hladinám na trhu. 

Dle mého názoru je pro každou stavební firmu, zvláš� v dob�, kdy panuje na stavebním 

trhu velký konkuren�ní boj o každou stavební zakázku, d�ležité zlepšování již 

zab�hlých proces� zpracování zakázek, díky �emuž m�že firma podnikat efektivn�ji, 

p�ípadn� i s vyšším ziskem. Navržená opat�ení se dají aplikovat na �ízení každé stavební 

zakázky, kdy by se následn� každé této zakázce m�la v�novat dostate�n� velká 

pozornost, nebo� zisk stavebního podniku závisí na jednotlivých stavebních zakázkách. 
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