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1. ÚVOD 

Toto téma diplomové práce mě velice zaujalo, jelikož v dnešní době je slyšet ze 

všech stran jak jsou jednotlivé stavební zakázky podhodnocovány, stanoveny s nulovým 

ziskem nebo dokonce se ztrátou. Důvodem bude nejspíše propad stavebnictví v ČR 

a tím zvýšení počtu konkurence na stavebním trhu, která se snaží udržet si stavební 

výrobu, zaměstnanost a vytvářet hodnoty. Z tohoto důvodu v praktické části diplomové 

práce stanovuji optimální náklady na stavební výrobu pro veřejnou zakázku 

zkapacitnění výtlačného řadu Skuteč.  

V teoretické části diplomové práce je popsán Zákon č. 55/2012 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek a v další části jsem popisoval náklady. Zákon č. 55/2012Sb., 

o zadávaní veřejných zakázek popisuje, jak musí postupovat zadavatel u zadávání 

veřejných zakázek. Tento zákon je velice obsáhlý a v této práci jsou popsány pouze 

nejdůležitější paragrafy a odstavce, které jsou z mého pohledu velice důležité, jelikož 

v praktické části se zabývám stanovení ceny na veřejnou zakázku.  

V diplomové práci charakterizuji kdo je zadavatelem veřejné zakázky. Dále průběh 

zadávacího řízení, kde popisuji formy zadávacího řízení, jako jsou otevřené řízení, užší 

řízení, řízení s uveřejněním nebo bez uveřejnění. Popisuji i lhůty pro podání nabídek do 

veřejných zakázek, které platí pro jednotlivá zadávací řízení a je povinností zadavatele 

tyto lhůty dodržovat. Důležitou součástí při zadávání veřejných zakázek je zadávací 

dokumentace, která se předkládá účastníkům soutěže. Tato zadávací dokumentace 

specifikuje předmět veřejné zakázky veškeré nutné náležitosti, které účastník veřejné 

zakázky musí splňovat, aby mohl uchazeč vypracovat nabídku, s níž se uchází o získání 

veřejné zakázky.  

Další teoretickou částí je popis nákladů, které vždy budou vznikat při stavební 

výrobě ať jako náklady přímé nebo nepřímé. Popisuji rozdělení nákladů z pohledu 

účetnictví a z manažerského pohledu, kde v účetnictví jsou náklady přesně evidovány, 

kdežto v manažerském pohledu je sledování nákladů pouze v kompetenci manažerů. 

V kalkulačním členění nákladů jsou náklady rozděleny na přímé náklady a nepřímé. 

Přímé náklady jsou takové, které můžeme přímo přiřadit k jednici výroby v případě 

diplomové práce to je stavební výroba. Nepřímé náklady nejde stanovit na jednici 

výroby a stanovují se k rozvrhové základně. Také popisuji náklady fixní a náklady 

variabilní. Dále jsou popsány druhy kalkulací, jako je předběžná, která se sestavuje před 

zahájením výroby ke stanovení předběžných nákladů, operativní kalkulace, kterou se 

porovnávají skutečné náklady a hodnotí se hospodárnost a výsledná kalkulace slouží ke 

zjištění skutečných nákladů realizované výroby a jsou informací pro provádění kontroly 

a následného řízení množství a struktury nákladů. V této části diplomové práce popisuji 

typový kalkulační vzorec, který zahrnuje veškeré náklady, jako jsou přímý materiál, 

přímé stroje, přímé mzdy, ostatní přímé náklady, správní režie, odbytové režie a zisk. 

Výsledkem typového kalkulačního vzorce je cena výkonu. Dále popisuji dynamickou 

kalkulaci, která vychází z typového kalkulačního vzorce a doplňuje jej o náklady fixní 

a variabilní. 
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Cílem práce jsou optimální náklady stavební výroby s ohledem na cenu. Pro 

stanovení cíle diplomové práci jsem si opatřil již realizovanou veřejnou zakázku. Jedná 

se o veřejnou zakázku na zkapacitnění výtlačného řadu Skuteč. Kde z poskytnuté 

zadávací dokumentace jsem vytvořil rozpočet pomocí softwaru KROS plus 2013 

a s tímto rozpočtem začal pracovat. Zvolil jsem si jednotlivá opatření, kterými se 

snažím snížit rozpočtovanou cenu. Opatření jsem zvolil pro výběr dodavatele materiálů, 

dodavatele na zemní a montážní práce, následně jsem tyto dvě opatření sloučil pod 

jedno opatření, Výslednou cenu obou opatření uvažuji, jako nejnižší možnou cenu pro 

realizaci zakázky. Posledním opatřením je stanovení nákladů fiktivní firmy na tuto 

zakázku, kde kalkuluji s veškerými náklady vycházející z typového kalkulačního 

vzorce. V tomto opatření jsou vypočítány a popsány náklady na přímý materiál, přímé 

mzdy, přímé stroje, správní režie, odbytové režie a zisk. Toto opatření porovnávám se 

sestaveným rozpočtem a opatřením s dodavateli. 
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2. ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

2.1 Obecná charakteristika zákona 

Praktická část této diplomové práce vychází a řídí se Zákonem o veřejných 

zakázkách č. 137/2006 Sb. je účinný od 1.7.2006 (dále jen zákon), nahrazuje zákon 

č. 40/2004 Sb., který byl účinný od 1.5.2004 do 30.6.2006. Historicky je zákon 

č. 137/2006 Sb. třetí zákonnou úpravou zadávání veřejných zakázek v České republice. 

Předmět právní úpravy zákona je vymezen zejména odkazem na příslušné předpisy 

komunitárního práva (tj. zejména evropské zadávací směrnice). Do rozsahu právní 

úpravy zákona spadá zejména oblast samotného zadávání veřejných zakázek, stejně 

jako i další dílčí oblasti, které se zadáváním veřejných zakázek souvisejí (např. soutěž 

o návrh). 

Zákon upravuje rámec zadávání veřejných zakázek v České republice, místní 

působnost zákona je vymezena teritoriálně územím České republiky. Tato skutečnost je 

rozhodující například při vymezení pojmu zadavatele. To však neznamená, že by 

v některých případech účinky zákona nepřesahovaly i do zahraničí - například při 

vymezení požadavků na prokázání splnění kvalifikace zahraničními dodavateli nebo při 

aplikaci některých zákonných výjimek (např. dle § 18 odst. 2 písm. g). Při teritoriální 

působnosti zákona je tak pro zadavatele veřejných zakázek rozhodující národní právní 

úprava a při zadávání veřejné zakázky, popřípadě aplikaci zákonné výjimky, je třeba 

vycházet z textu tohoto zákona. Teritorialita zákona je do určité míry prolomena 

ustanovením § 11 odst. 3, které se týká aplikace rámcových smluv uzavřených 

v zahraničí sektorovými zadavateli. 

Z hlediska osobní působnosti zákona dopadá zákon zejména na zadavatele 

veřejných zakázek (§ 2) a dodavatele, kteří se účastní příslušného (zadávacího) řízení či 

soutěže o návrh, popřípadě činí právní úkony s tím související. Zákon nedopadá na 

zadavatele, kteří jsou zadavateli ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních 

smlouvách a koncesním řízení, ani na koncesionáře podle koncesního zákona, nicméně 

vzhledem k provázanosti těchto dvou právních předpisů a poměrně frekventovaným 

legislativním odkazům v koncesním zákoně bude třeba při postupu zadavatele ve 

smyslu koncesního zákona aplikovat i vybraná ustanovení tohoto zákona. 

Zákon též definuje pravomoc a působnost ÚOHS jako orgánu dohledu nad 

dodržováním zákona (§ 112 odst. 1). 

Pro tuto práci je důležité vysvětlit pojem Veřejná zakázka na stavební práce, kterou 

se v praktické části budu zabývat. Veřejná zakázka na stavební práce je definována 

v § 9, kde je předmětem provedení stavebních prací, jež jsou specifikovány v příloze 

č. 3 tohoto zákona. Tento paragraf zahrnuje provedení stavebních prací a s nimi 

související projektovou, nebo inženýrskou činnost, dále pak zhotovení stavby, která je 

výsledkem stavebních nebo montážních prací popřípadě i související projektová 

a inženýrská činnost.   
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Veřejnou zakázkou na stavební práce je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je 

vedle plnění podle odstavce 1 § 9 tohoto zákona rovněž poskytnutí dodávek či služeb 

nezbytných k provedení předmětu veřejné zakázky dodavatelem. Za Veřejnou zakázku 

na stavební práce jsou také považovány stavební práce pořizované s využitím 

zprostředkovatelských nebo podobných služeb, které zadavateli poskytuje jiná osoba. 

2.2 Zadavatel  

Veřejný zadavatel je v zákoně řešen v § 2, kde jsou uvažovány pro účely tohoto 

zákona veřejný zadavatel, dotovaný zadavatel a sektorový zadavatel. 

2.2.1 Veřejný zadavatel 

Veřejný zadavatel je v § 2 v odstavci 2 charakterizován jako Česká republika, 

státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, 

u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek a právnická osoba 

(založena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, nebo je financována 

převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným veřejným 

zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuji či volí více než 

polovinu členů v jejím statutárním, správním či kontrolním orgánu). 

2.2.2 Dotovaný zadavatel 

Dotovaný zadavatel je vymezen v § 2 odstavci 3 – 5, jako právnická nebo fyzická 

osoba, která zadává veřejnou zakázku, která je z více než 50 % hrazena z peněžních 

prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou 

zakázku přesáhnou 200 mil. Kč 

Paragraf 5 tohoto zákona udává, jak zadavatel postupuje při zadávání veřejných 

zakázek, pokud tím není dotčen odstavec 7. Pokud bude dotovaný zadavatel zadávat 

veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti, tak se ustanovení tohoto zákona na 

zadavatele nevztahují. 

2.2.3 Sektorový zadavatel 

Sektorovým zadavatelem je osoba vykonávající některou z relevantních činností 

podle § 4, pokud  

a) tuto relevantní činnost vykonává na základě zvláštního či výhradního práva, 

nebo 

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

dominantní vliv; dominantní vliv veřejný zadavatel uplatňuje v případě, že 

1. disponuje většinou hlasovacích práv sám či na základě dohody s jinou 

osobou, nebo 

2. jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, 

dozorčím či kontrolním orgánu. 
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2.3 Zadávací řízení 

Zadávací řízení a jeho druhy jsou vymezeny v § 21 a upravuje tyto druhy 

a) otevřené řízení (§ 27), 

b) užší řízení (§ 28), 

c) jednací řízení s uveřejněním (§ 29), 

d) jednací řízení bez uveřejnění (§ 34), 

e) soutěžní dialog (§ 35), 

f) zjednodušené podlimitní řízení (§ 38). 

2.3.1 Podmínky použití jednacího řízení s uveřejněním 

Podmínky použití jednacího řízení s uveřejněním jsou specifikovány v § 22.  

Podle odstavce 1 může zadavatel zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení 

s uveřejněním, jestliže v předchozím otevřeném řízení, užším řízení, zjednodušeném 

podlimitním řízení nebo soutěžním dialogu byly podány pouze neúplné nebo 

nepřijatelné nabídky. Podstatně nezmění zadávací podmínky a zahájí jednací řízení 

s uveřejněním bezodkladně po zrušení předchozího zadávacího řízení. Za neúplné 

nabídky se považují nabídky, které nevyhověly kontrole úplnosti podle § 71 odst. 9. 

Nepřijatelnými nabídkami jsou nabídky: (Kruták & Krutáková, 2013) 

a) nevhodné, to jsou nabídky nesplňující požadavky zadavatele na předmět plnění 

veřejné zakázky, 

b) nesplnily zadávací podmínky z hlediska jiných požadavků zadavatele než na 

předmět veřejné zakázky, 

c) uchazeč neprokázal splnění kvalifikace, 

d) jsou v rozporu s platnými právními předpisy, 

e) obsahují upravené podmínky plnění v rozporu s požadavky zadavatele nebo 

neodůvodněnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu, nebo 

f) byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

V odstavci 3 výše zmíněného paragrafu může zadavatel zadat veřejnou zakázku 

v jednacím řízení s uveřejněním. V případě veřejné zakázky na stavební práce se bude 

jednat o bod a) odstavce 3, kde v případě veřejných zakázek na stavební práce, pokud 

jde o stavební práce prováděné výhradně za účelem výzkumu nebo vývoje a nikoliv za 

účelem dosažení zisku nebo úhrady nákladů spojených s výzkumem a vývojem. 

2.3.2 Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění 

Tyto podmínky jsou uvedeny v § 23 tohoto zákona, kde zadavatel může zadat 

veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, jestliže: (Kruták & Krutáková, 

2013) 

a) v předchozím otevřeném řízení, užším řízení, zjednodušeném podlimitním 

řízení či jednacím řízení s uveřejněním; a v případě veřejných zakázek v oblasti 

obrany nebo bezpečnosti rovněž v předchozím soutěžním dialogu, nebyly 

podány žádné námitky, 
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b) v předchozím otevřeném řízení, užším řízení, zjednodušeném podlimitním 

řízení či jednacím řízení s uveřejněním; a v případě veřejných zakázek v oblasti 

obrany nebo bezpečnosti rovněž v předchozím soutěžním dialogu, byly podány 

pouze nevhodné nabídky podle § 22 odst. 1 písm. A), nebo 

c) nebyly podány žádné žádosti o účast v užším řízení či jednacím řízení 

s uveřejněním a v případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo rovněž 

v soutěžním dialogu. 

Pokud jsou splněny podmínky v odstavci 1, tak zadavatel může zadat veřejnou 

zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, ale nesmí podstatně změnit zadávací 

podmínky a zadávací řízení zahájí bezodkladně po zrušení předchozího zadávacího 

řízení. Vyhlášení tohoto řízení oznámí zadavatel důvody Evropské komisi, pokud o to 

Evropská komise požádá. 

Jednací řízení bez uveřejnění pro stavební práce je uvedeno v odstavci 7 § 23, kde 

tuto formu řízení může zadavatel zadat na veřejnou zakázku na stavební práce nebo 

veřejnou zakázku na služby v tom případě, jestliže jde o: (Kruták & Krutáková, 2013) 

a) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy 

v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku 

objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo 

dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací 

nebo poskytnutí původních služeb, a to za předpokladu, že 

1. dodatečné stavební práce nebo služby nemohou být technicky nebo 

ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto 

oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto 

oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební 

práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu 

původní veřejné zakázky, a 

2. v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních 

prací nebo dodatečných služeb nepřekročí 20 % ceny původní veřejné 

zakázky. 

3. tyto stavební práce nebo služby budou zadány témuž dodavateli 

 

b) nové stavební práce a v případě veřejného zadavatele i o nové služby, 

spočívající v obdobných stavebních pracích nebo službách, jako v původní 

veřejné zakázce a odpovídajících původní veřejné zakázce, a to za 

předpokladu, že 

1. nové stavební práce nebo nové služby budou zadány témuž dodavateli 

2. původní veřejná zakázka byla zadána v otevřeném řízení, užším řízení, 

nebo ve zjednodušeném podlimitním řízení a v případě veřejné zakázky 

v oblasti obrany nebo bezpečnosti byla původní veřejná zakázka zadána 

v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním, v soutěžním dialogu 

nebo ve zjednodušeném podlimitním řízení, 

3. v zadávacích podmínkách původního zadávacího řízení byla obsažena 

možnost zadat veřejnou zakázku na nové stavební práce nebo nové 

služby v jednacím řízení bez uveřejnění, 
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4. předpokládaná hodnota veřejné zakázky na nové stavební práce nebo na 

nové služby byla zahrnuta do předpokládané hodnoty původní veřejné 

zakázky, a   

5. jednací řízení bez uveřejnění bude zahájeno do 3 let a v případě veřejné 

zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti do 5 let ode dne uzavření 

smlouvy na původní veřejnou zakázku; v případě veřejné zakázky 

v oblasti obrany nebo bezpečnosti lze zahájit jednací řízení bez 

uveřejnění i později, pokud je to odůvodněno okolnostmi hodnými 

zvláštního zřetele. 

2.3.3 Zahájení zadávacího řízení 

Zahájení zadávacího řízení je specifikováno v § 26, kde v odstavci 1 je uvedeno, že 

zadavatel zahajuje zadávací řízení odesláním: (Kruták & Krutáková, 2013) 

a) oznámení o zahájení zadávacího řízení s uzavřením, nebo 

b) výzvy o zahájení zadávacího řízení. 

V odstavci 2 je uvedeno, jaké oznámení o zahájení zadávacího řízení se pro účely 

tohoto zákona považuje: (Kruták & Krutáková, 2013) 

a) oznámení otevřeného řízení, užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním nebo 

soutěžního dialogu veřejným zadavatelem nebo sektorovým zadavatelem, 

b) pravidelné předběžné oznámení sektorového zadavatele, pokud je použito jako 

způsob zahájení užšího řízení či jednacího řízení s uveřejněním, 

c) zjednodušené oznámení v případě zadávání veřejné zakázky v dynamickém 

nákupním systému. 

Odstavec 3 upravuje, jakou výzvou o zahájení zadávacího řízení požaduje 

a) písemná výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, 

b) písemná výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, 

c) písemná výzva k podání nabídek v řízení na základě rámcové smlouvy (§ 92 

tohoto zákona). 

V odstavci 4 tohoto zákona je uvedeno, jakým způsobem je zadavatel uveřejnit 

oznámení i zahájení zadávacího řízení. Způsoby uveřejnění jsou specifikovány v § 146 

Uveřejňování a § 147 Způsoby uveřejňování vyhlášení. 

Zadávání podlimitní či nadlimitní veřejné zakázky upravuje § 147 odstavec 5, a to 

tak, jestliže veřejný zadavatel začal se zadáváním podlimitní zakázky postupem platným 

pro nadlimitní veřejné zakázky, postupuje se podle ustanovení platných pro zadávání 

nadlimitní veřejné zakázky. Pokud veřejný zadavatel zahájí zadávání veřejné zakázky 

malého rozsahu (§ 12 odst. 3) postupem pro zadávání podlimitní veřejné zakázky, 

postupuje podle ustanovení pro zadávání podlimitní veřejné zakázky. 

Otevřené řízení je uvedeno v § 27 a udává, že zadavatel oznámí neomezenému 

počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto otevřeném řízení. Tento 
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druh oznámení je výzvou dodavatelům k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace 

pro daný druh veřejné zakázky. 

2.3.4 Jednací řízení s uveřejněním 

V tomto typu oznámení řízení s uveřejněním oznamuje zadavatel vypsání veřejnou 

zakázku v jednacím řízení s uveřejněním. V tomto typu řízení je výzvou dodavatelům 

k podání žádosti o účast v jednacím řízení s uveřejněním a k prokázání splnění 

kvalifikace. Zájemce, který se chce ucházet v tomto řízení, podává písemnou žádost 

a prokáže splnění kvalifikace ve stanovené lhůtě. Zájemci, kteří splnili podmínky 

kvalifikace, vyzve zadavatel k podání nabídky. 

Odstavec 4 § 29 vymezuje, co musí písemná výzva k podání nabídek obsahovat: 

a) zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací 

dokumentace podle § 48,  

b) informaci o uveřejnění oznámení jednacího řízení s uveřejněním, 

c) lhůtu pro podání nabídek, neplatí u sektorového zadavatele, který stanovil lhůtu 

podle § 41 odst. 4, 

d) místo podání nabídky 

e) údaje o hodnotících kritériích podle § 78, pokud nejsou uvedeny v oznámení 

jednacího řízení s uveřejněním či zadávací dokumentací, 

f) počet uchazečů, s nimiž zadavatel zahájí jednání o nabídkách, rozhodl-li se 

zadavatel pro omezení počtu zájemců, s nimiž jednání zahájí; v tomto případě 

zadavatel ve výzvě uvede, zda připouští jednání o nabídkách i s nižším než 

uvedeným počtem uchazečů, pokud nebude podán dostatečný počet nabídek 

neb po posouzení podaných nabídek by měl být hodnocen menší než uvedený 

počet nabídek, 

g) způsob a zásady jednání s uchazeči o nabídkách, 

h) způsob výběru uchazečů pro další fáze jednání, rozhodne-li se zadavatel 

postupně omezovat počet uchazečů, o jejichž nabídkách bude v jednotlivých 

fázích jednat, a 

i) informaci o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána. 

2.3.5 Jednání o nabídkách v jednacím řízení s uveřejněním 

Toto jednání o nabídkách upravuje § 30, kdy po otevření obálek s nabídkami, 

posouzení a vyhodnocení nabídek podle hlavy VII zákona oznámí zadavatel písemně 

všem uchazečům, jejichž nabídky byly hodnoceny a které nebyly vyloučeny z účasti 

v tomto jednacím řízení s uveřejněním. Předběžný výsledek hodnocení nabídek. 

Současně s tímto oznámením vyzve zadavatel tyto uchazeče k prvnímu jednání 

o nabídkách a uvede dobu, místo a jazyk jednání. 

Zadavatel dle odstavce 3 je povinen uvést, zdali se jednání o nabídkách uskuteční 

v několika fázích za účelem postupného omezování počtu uchazečů, s nimiž bude 

o jejich nabídkách jednáno. 

Dále je v odstavcích k tomuto paragrafu sděleno, že zadavatel je oprávněn jednat 

s uchazeči o všech podmínkách plnění obsažených v nabídkách, zejména o podmínkách, 
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které jsou předmětem hodnocení. Pro hodnocení nabídek může zadavatel pověřit 

hodnotící komisi, pro niž platí § 74 odst. 7 a § 75 odst. 6. Zadavatel není oprávněn 

v průběhu jednání v průběhu jednání o nabídkách sdělovat uchazečům údaje týkající se 

nabídky jiného uchazeče bez předchozího souhlasu takového uchazeče, vyjma aktuální 

výše nabídkové ceny.  

Jednání o nabídkách v jednotlivých fázích jednacího řízení s uveřejněním § 31, 

který specifikuje, že na každé jednání o nabídkách musí být uchazeč pozván písemně, 

nevzal-li termín a místo dalšího jednání na vědomí při předchozím jednání. Zadavatel 

v pozvánce stanoví den, hodinu a místo jednání. Z každého takovéhoto jednání 

o nabídkách je vyhotoven protokol s uvedením všech ujednáních, které mohou mít za 

následek změnu nabídky či návrhu smlouvy („protokol z jednání“) Protokol podepisují 

zadavatel, uchazeči, kteří se jednání účastnili. Podpisem protokolu z jednání se stávají 

údaje a ujednání uvedená v protokolu závazná. Protokol o konečném výsledku 

hodnocení je zadavatel odeslat všem uchazečům, že jde o poslední fázi jednání 

o nabídkách. 

Paragraf 32 vymezuje úpravu návrhu smlouvy v jednacím řízení s uveřejněním, 

a to tak, že uchazeč, jenž byl podle daných kritérií vybrán, doručí zadavateli do 7 dnů 

po doručení protokolu o konečném výsledku hodnocení upravený návrh smlouvy, 

pokud se zadavatelem nedohodne na jiné lhůtě. Tento návrh smlouvy musí odpovídat 

výsledkům jednání o nabídce tohoto uchazeče a musí zahrnovat kromě údajů, které již 

byly obsaženy v původní nabídce a nebyly dotčeny výsledky jednání, veškerá ujednání 

vyplývající z protokolů z jednání týkající se daného uchazeče. 

2.3.6 Jednací řízení bez uveřejnění 

Specifikováno v § 34, kde se vyzývá písemnou výzvou k jednacímu řízení bez 

uveřejnění a zadavatel oznamuje omezenému počtu zájemcům svůj úmysl zadat 

veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení. 

Výzva k jednání v tomto řízení bez uveřejnění obsahuje alespoň (Kruták & 

Krutáková, 2013) 

a) informaci o předmětu veřejné zakázky, 

b) identifikační číslo zadavatele, 

c) zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací 

dokumentace podle § 48; to neplatí, pokud jde o případy podle § 23 odst. 

4 písm.) b) odst. 5 písm. c) až odst. 8 písm. b) nebo odst. 10 písm. a) a c), 

d) nebude-li jednání vedeno písemně pak i místo, den a hodinu konání prvního 

jednání včetně uvedení, v jakém jazyce bude jednáno, 

e) způsob a zásady jednání, bude-li jednání vedeno s více zájemci, 

f) termín posledního možného jednání, a to zejména s přihlédnutím k lhůtě pro 

podání nabídek, 

g) lhůtu a místo pro podání nabídek, pokud nemají být tyto údaje dohodnuty až 

v rámci jednání, 

h) požadavky na prokázání splnění kvalifikace, může-li být zadavatelem 

prokázání splnění kvalifikace požadováno, a 
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i) údaje o hodnotících kritériích podle § 78, pokud nejsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci a není-li veřejná zakázka zadávána jedinému zájemci. 

Zadavatel nesmí v řízení, jedná-li s více zájemci sdělovat údaje týkající se 

podmínek návrhů uvedených jiným zájemcem bez jeho předchozího souhlasu. 

2.4 Lhůty 

Lhůty v zadávací řízení jsou specifikovány v zákoně v hlavě III § 39 až 43. 

Paragraf 39 vymezuje lhůty v zadávacím řízení platné pro veřejného zadavatele, kde 

v odstavci 2 jsou uvedeny lhůty pro doručení žádostí o účast v užším řízení, jednacím 

řízení s uveřejněním. Požadovaných dokladů prokazujících splnění kvalifikace nesmí 

být kratší než 

a) 37 dní u nadlimitních veřejných zakázek, nebo 

b) 15 dní u podlimitních veřejných zakázek. 

Odstavec 3 § 39 stanovuje lhůty pro podání nabídek a nesmí být 

a) u nadlimitních veřejných zakázek kratší než 52 dní v otevřeném řízení a pokud 

se jedná o užší řízení, nesmí být kratší než 40 dní, 

b) u podlimitních veřejných zakázek nesmí být kratší 22 dní při otevřeném řízení 

a 15 dní v užším řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení. 

Lhůty pro podání nabídek jsou pro veřejného zadavatele v odstavci 5 § 39 písm. 

a) až c), které se týkají soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním, 

zjednodušeného podlimitního řízení, jednacího řízení bez uveřejnění a to výzvou 

k podání nabídek, nebo výzvě k jednání. Lhůty pro doručení žádostí, podání nabídek 

začínají běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení. 

Paragraf 43 Zadávací lhůta specifikuje v odstavcích 1 – 5 a stanovuje se jako lhůta, 

po kterou jsou uchazečovými nabídkami vázáni. Lhůta se stanovuje s ohledem na druh 

zadávacího řízení a předmět veřejné zakázky. V tomto § 43 je uvedeno, že zadavatel je 

povinen stanovit zadávací lhůty nebo její konec datem. 

Odst. 3 § 43 vymezuje, kdy začíná běžet zadávací lhůta. Tato lhůta začíná běžet 

okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení 

zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Tato lhůta neběží, pokud jsou podány 

námitky. Tato zadávací lhůta se prodlouží o dobu, kdy zadávací lhůta neběží. 

2.5 Zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace je vymezena § 44 – 49 zákona o veřejných zakázkách. Této 

kapitole se budu věnovat podrobněji, jelikož souvisí s praktickou částí mé práce, do 

které mi vstupuje zadávací dokumentace na akci „Zkapacitnění výtlačného řadu 

Skuteč“. Tato zadávací dokumentace je obsažena v Příloze č. 1 této diplomové práce. 
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Paragraf 44 Zadávací dokumentace odst. 1 vymezuje, že Zadávací dokumentace je 

soubor údajů, dokumentů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících 

předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za 

správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel. Odst. 3 uvádí minimální 

rozsah Zadávací dokumentace, které musí obsahovat: (Kruták & Krutáková, 2013) 

a) obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně též objektivních 

podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, 

b) technické podmínky (§ 45) nebo zvláštní technické podmínky (§ 46a), je-li to 

odůvodněno předmětem veřejné zakázky, 

c) požadavky na opatření k ochraně utajovaných informací (§ 46b), je-li to 

odůvodněno předmětem veřejné zakázky,  

d) požadavky na zabezpečení dodávek (§ 46c), je-li to odůvodněno předmětem 

veřejné zakázky, 

e) požadavky na varianty nabídek podle § 70, pokud je zadavatel připustil, 

f) požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, 

g) podmínky a požadavky na zpracování nabídky, 

h) způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií a, 

i) požadavek na podání nabídky pouze v elektronické podobě prostřednictvím 

elektronického nástroje, pokud tak zadavatel stanovil a,  

j) jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky.  

Odst. 4 Zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce musí kromě 

náležitostí uvedených v odstavci 3 obsahovat: 

a) příslušnou dokumentaci v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem 

zpracovanou do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky 

v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky, 

b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu 

stanoveném prováděcím právním předpisem, a to rovněž v elektronické 

podobě. 

Odst. 6 připouští zadavateli, že může do zadávací dokumentace napsat podmínku, 

která ukládá uchazeči o veřejnou zakázku specifikovat v nabídce, jaké části veřejné 

zakázky bude zadávat jednomu či více subdodavatelům. Pokud do veřejné zakázky 

vstoupí subdodavatelé, tak uchazeč je povinen uvést identifikační údaje každého 

subdodavatele. Dále má zadavatel právo věcného vymezení veřejné zakázky, které 

nemohou provádět subdodavatelé. Zadavatel však nesmí zcela vyloučit možnost plnit 

veřejnou zakázku prostřednictvím subdodavatele. 

V dalších odstavcích může zadavatel v zadávací dokumentaci uvést správní orgán 

nebo jiný subjekt, u kterého mohou dodavatelé získat informace o povinnostech 

vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, které se týkají ochrany zaměstnanců, 

pracovních podmínek, ochrany životního prostředí nebo daní platných v místě, kde jsou 

služby nebo stavební práce poskytnuty a provedeny. Tyto skutečnosti musí dodavatel 

zohlednit a uvést v nabídce. Zadavatel má možnost uvést v zadávací dokumentaci 

zvláštní požadavky na plnění veřejné zakázky a jsou to oblasti sociální, zaměstnanosti 

nebo životního prostředí. 
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2.5.1 Technické podmínky 

Technické podmínky jsou upraveny § 45, kterým se v odst. 1 rozumí vymezení 

charakteristik a požadavků na dodávky nebo služby stanovené objektivně a jednoznačně 

způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšlený zadavatelem. 

Technickými podmínkami se v případě veřejné zakázky na stavební práce rozumí 

souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky 

a požadavky na stavební práce, a současně dodávky a služby související s těmito 

stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky na stavební 

práce popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím účel použití zamýšlený 

zadavatelem. (Kruták & Krutáková, 2013) 

Zadavatel u veřejné zakázky nesmí v zadávací dokumentaci stanovit technické 

podmínky tak, aby určitému dodavateli nezaručili konkurenční výhodu a také 

nevytvářely překážky hospodářské soutěže. Dále odst. 3 udává, pokud to vyžaduje 

předmět veřejné zakázky, že zadavatel v technických podmínkách specifikuje 

přístupnost osob se zdravotním postižením, či dostupnost pro všechny uživatele. 

2.5.2 Stanovení technických podmínek 

Odst. 1 § 46 dává zadavateli povinnost uvést technické podmínky s využitím 

odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí: (Kruták & Krutáková, 2013)  

a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické 

normy přejímající evropské normy, 

b) evropská technická schválení, 

c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným 

členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníků Evropské 

unie, 

d) mezinárodní normy, nebo 

e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými 

normalizačními orgány. 

Není-li možné technické podmínky formulovat podle odstavce 1 § 46, formuluje je 

zadavatel s využitím odkazu na  

a) české technické normy, 

b) stavební technická osvědčení, nebo 

c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování 

a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.  

Přičemž je možné použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

Veškeré požadavky zadavatele, jako jsou požadavky na výkon, funkci, vliv na životní 

prostředí musí být dostatečně přesné, aby uchazečům umožnily jednoznačně určit 

předmět zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky. 

Pokud zadavatel stanoví technické podmínky dle odst. 1 a 2, tak nesmí odmítnout 

nabídku, která není v souladu s těmito odstavci, ale dodavatel musí v nabídce prokázat, 
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že dodávky či služby splňují rovnocenným způsobem požadavky vymezené takovýmito 

technickými požadavky. Dodavatel prokazuje tuto skutečnost protokolem vydaným 

uznaným orgánem, nebo technickou dokumentací výrobce. 

Uznaným orgánem se rozumí zkušební a kalibrační laboratoře nebo certifikační 

a inspekční orgány splňující platné evropské normy. Zadavatel je povinen přijmout 

zkušební protokoly vydané uznanými orgány jiných členských států Evropské unie.  

2.5.3 Poskytování zadávací dokumentace dodavatelům 

Odst. 1 § 48, Zadavatel v otevřeném řízení, zjednodušeném podlimitním řízení, 

užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním, s výjimkou postupu sektorového 

zadavatele podle § 33, uveřejní na profilu zadavatele alespoň textovou část zadávací 

dokumentace ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení či výzvy k podání nabídek 

ve zjednodušeném podlimitním řízení, a to alespoň do konce lhůty pro podání nabídek. 

(Kruták & Krutáková, 2013) 

Části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele, předá 

či odešle zadavatel dodavateli v otevřeném řízení nejpozději do 3 pracovních dnů a ve 

zjednodušeném podlimitním řízení nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení 

písemné žádosti dodavatele. (Kruták & Krutáková, 2013) 

Podle odstavce 7 si může zadavatel v zadávací dokumentaci vyhradit právo na 

úhradu nákladů s poskytnutím části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na 

profilu zadavatele. V zadávací dokumentaci zadavatel uvede výši nákladů na poštovné, 

balné a současně stanoví platební podmínky související s poskytnutím, avšak zadavatel 

nesmí požadovat těchto nákladů přesahující obvyklé náklady. 

2.6 Kvalifikace 

Tuto kapitolu zákona nebudu sepisovat do přílišných podrobností, jelikož 

nesouvisí s mojí praktickou částí této práce. Kvalifikace je uvedena v hlavě V zákona 

o veřejných zakázkách a je řešena v § 50 až 67. Kvalifikaci, kterou vyžaduje zadavatel 

od dodavatele, musí zadavatel uvést v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení. 

Podrobná specifikace může být uvedena v kvalifikační či zadávací dokumentaci. 

Podmínky kvalifikace nesmí vést k podstatnému omezení hospodářské soutěže. 

Veřejný zadavatel musí požadovat po dodavatelích splnění kvalifikačních 

podmínek pro předmět veřejné zakázky. Pokud dodavatel není schopen splnit některé 

kvalifikační požadavky na veřejnou zakázku, může být vyzván k prokázání splnění 

kvalifikace pomocí subdodavatele, kteří také musí splnit kvalifikační podmínky pro 

danou část předmětu veřejné zakázky, kterou budou provádět. 

Základními kvalifikačními předpoklady, které musí dodavatel, či subdodavatel 

splnit jsou: 

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny, účasti ve zločinecké skupině, legalizace 
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výnosů z trestné činnosti, přijetí úplatku, podplácení, podvodu, úvěrového 

podvodu, atd. tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat 

jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 

podnikání, či bydliště, 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata 

souvisí s předmětem podnikání dodavatel podle zvláštních právních předpisů 

nebo nedošlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, atd. 

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

soutěže formou podplácení, 

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

insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční 

návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 

insolventního řízení, atd. 

e) který není v likvidaci, 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České 

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

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

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

dodavatele, 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení 

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

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

i) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a,  

j) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění 

výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 

Dodavatel výše zmíněné základní kvalifikační požadavky prokazuje předložením 

výpisu z evidence Rejstříku trestů, potvrzením příslušného finančního úřadu a čestným 

prohlášením ve vztahu ke spotřební dani, potvrzením příslušného orgánu či instituce. 

Profesní kvalifikační předpoklady dodavatel prokazuje předložením 

a) výpisem z obchodního rejstříku či jiné obdobné instituce, 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující 

příslušné živnostenské oprávnění či licenci, 

c) dokladem od profesní samosprávné komory či jinou profesní organizaci 

prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci, pokud je toto členství 

nezbytné pro plnění veřejné zakázky, 

d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. 

Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů může zadavatel veřejné 

zakázky vyžadovat od dodavatele v rozsahu. 

a) seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 

3 letech, 
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b) seznam techniků, či technických útvarů, kteří se budou na veřejné zakázce 

podílet, 

c) popis technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění 

jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu, 

d) provedení kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou 

jeho jménem, a je-li to nutné, také provedení opatření kontroly opatření týkající 

se zabezpečení jakosti a výzkumu, 

e) vzorky, popisy nebo fotografie zboží určeného k dodání, nebo  

f) doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem. 

Veřejný zadavatel posoudí prokázání kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků 

stanovených v souladu s tímto zákonem, pro tyto účely může zadavatel ustanovit 

zvláštní komisi.  

Zadavatel při prokazování kvalifikace může po dodavateli požadovat písemné 

objasnění předložených informací či dokladů nebo předloží další dokumenty či 

informace prokazující splnění kvalifikace.  

O posouzení kvalifikace pořídí veřejný zadavatel protokol, ve kterém uvede 

identifikační údaje dodavatelů, jejichž kvalifikace byla posuzována, seznam dokladů, 

kterými uchazeč prokazovali technické kvalifikační předpoklady a údaj o tom, zda 

uchazeč tyto kvalifikační podmínky prokázal neb neprokázal. 

2.7 Nabídka 

Nabídka, kterou se dodavatel uchází o veřejnou zakázku vypsanou zadavatelem, 

musí splňovat níže specifikované údaje. 

2.7.1 Obsah nabídek  

Obsah nabídek upravuje § 68 v odstavcích 1 až 4. 

Odstavec 2 upravuje, co musí uchazeč v nabídce sdělit, jako jsou identifikační 

údaje uchazeče. V nabídce musí dodavatel návrh smlouvy podepsaný osobou 

oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Součástí nabídky jsou rovněž delší 

dokumenty požadované tímto zákonem či zadavatelem. Pokud je v zadávací 

dokumentaci vyžadováno, musí uchazeč prokázat splnění kvalifikačních podmínek. 

Součástí nabídky musí být rovněž (Kruták & Krutáková, 2013) 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, tak musí uvést seznam všech 

vlastníků akcií, jejichž souhrnná hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, 

vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, 

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 

zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 
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2.7.2 Podání nabídek 

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku, pokud nabídka obsahuje varianty 

podle § 70, tak se nabídka s variantami považuje za jedinou nabídku. Dodavatel se 

nemůže účastnit výběrového řízení, pokud je v daném výběrovým řízení zároveň 

subdodavatelem, kterým prokazuje jiný dodavatel svoji kvalifikaci, pokud tato situace 

nastane, tak musí být uchazeč vyřazen. Vyloučení uchazeče včetně důvodu napíše 

bezodkladnou písemnou formou zadavatel danému uchazeči. 

Nabídky se podávají písemnou formou jako listiny nebo elektronicky. Nabídka 

musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě musí být 

podána v řádně uzavřené obálce s názvem veřejné zakázky. Na obálce musí být uvedena 

adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6nebo 7. Elektronickou 

nabídku upravuje § 149. (Kruták & Krutáková, 2013) 

Zadavatel má za povinnost všechny nabídky evidovat s uvedením pořadového 

čísla, data a času jejich doručení. Nabídky podávané v listinné podobě a elektronické 

podobě mají samostatné číselné řady. Pokud tato situace ve výběrovém řízení nastane, 

tak nabídky elektronicky podané jsou číselně předřazeny nabídkám listinným. 

Varianty nabídek podle § 70 jsou přípustné, pokud zadavatel tyto nabídky připustil 

zadávacích podmínkách. 

2.7.3 Otevírání nabídek 

Otevírání obálek se řídí § 71 Otevírání obálek v odstavcích 1 až 12. Kde zadavatel 

stanoví minimálně tříčlennou komisi. Členové komise musejí zachovat mlčenlivost 

o skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti se svou účastí v komisi. Otevírání 

obálek může být provedeno až po uplynutí lhůty pro podávání nabídek. A otevírání 

probíhá ihned po vypršení této lhůty pro podání nabídek. Pokud nabídka byla doručena 

až po uplynutí doby pro podávání nabídek, tak je z výběrového řízení vyřazena. 

Otevírání nabídek se mohou účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly doručeny ve 

lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, které stanoví zadavatel. Zadavatel může 

požadovat, aby účastníci otevírání nabídek svoji účast stvrdili podpisem.   

Při otevírání nabídek hodnotící komise otevírá nabídky podle pořadového čísla 

a kontroluje úplnost podané nabídky dle zadávací dokumentace zadavatele. Komise 

kontroluje zda-li je nabídka zpracována v požadovaném jazyce a je-li návrh smlouvy 

o dílo podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

Výsledek otevírání nabídek je vymezen v § 73 Protokol o otevírání nabídek, kde 

u každé nabídky uvede komise údaje sdělované přítomným uchazečům. Pokud se 

vyskytly při otevírání nabídek i nabídky v elektronické podobě, musí zadavatel 

v protokolu o otevírání nabídek poskytnout informaci o postupu při otevírání nabídek 

podaných v elektronické podobě. Protokol o otevírání obálek podepisují všichni 

přítomní členové komise. Protokol o otevírání obálek se po připojení listiny přítomných 

uchazečů přikládá k seznamu nabídek. 
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2.7.4 Posouzení nabídek 

Posouzení nabídek je vymezeno v § 76, kde hodnotící komise posuzuje nabídky 

z hlediska zákonných požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.  

V případě veřejné zakázky na stavební práce, jejíž zadávací dokumentace obsahuje 

příslušnou dokumentaci podle § 44 odst. 4 písm. a), posoudí hodnotící komise nabídky 

v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr. V případě 

nejasností může hodnotící komise vyzvat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. 

V žádosti se uvede, v jakých částech spatřuje hodnotící komise nejasnosti a které má 

uchazeč vysvětlit nebo doplnit. 

2.7.5 Mimořádně nízká cena 

Mimořádně nízká cena je specifikována v § 77 zákona o veřejných zakázkách. 

Tento paragraf se týká praktické části diplomové práce, proto jsou jednotlivé odstavce 

opsány ze zákona o veřejných zakázkách 

(1) Při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek 

posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné 

zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu 

k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné 

odůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné; 

zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení 

žádosti uchazeči, pokud hodnotící komise stanoví lhůtu delší. Hodnotící komise může 

na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo zmeškání lhůty prominout. 

(2) Hodnotící komise může vzít v úvahu zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové 

ceny, jestliže je tato cena zdůvodněna objektivními příčinami, zejména 

a) ekonomickými aspekty konstrukční metody či technologie, výrobního procesu 

nebo poskytování služeb, 

b) objevností technického řešení nebo výjimečně příznivými podmínkami, které 

má uchazeč k dispozici pro provedení stavebních prací nebo poskytnutí dodávek či 

služeb, 

c) originalitou stavebních prací, dodávek a služeb, 

d) souladem s předpisy týkajícími se ochrany zaměstnanců a pracovních podmínek, 

které jsou účinné v místě provádění stavebních prací, poskytování služeb nebo dodávek, 

nebo 

e) potencionální možnosti uchazeče získat veřejnou podporu. 

(3) Hodnotící komise může po písemném zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové 

ceny přizvat uchazeče na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení předloženého 

zdůvodnění. Hodnotící komise odešle uchazeči pozvánku na jednání alespoň 

5 pracovních dní před jeho konáním. 



29 

(4) Při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny zohlední hodnotící komise 

písemné zdůvodnění uchazeče i jeho vysvětlení. 

(5) Jestliže hodnotící komise shledá, že nabídková cena je mimořádně nízká 

v důsledku toho, že uchazeč získal veřejnou podporu, může být nabídka vyřazena 

z tohoto důvodu pouze po konzultaci s uchazečem a za předpokladu, že uchazeč není 

schopen v dostatečné lhůtě stanovené hodnotící komisi prokázat, že veřejná podpora 

byla poskytnuta v souladu s právními akty Evropské unie. Jestliže hodnotící komise 

vyřadí nabídku z tohoto důvodu u nadlimitní veřejné zakázky, informuje zadavatel 

o této skutečnosti Evropskou komisi. 

(6) Neodůvodnil-li uchazeč písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve 

stanovené lhůtě, nedostavil-li se k podání vysvětlení nebo posoudila-li hodnotící komise 

jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, musí být nabídka vyřazena. Ustanovení § 76 

odst. 6 se použije obdobně.  

2.7.6 Hodnocení nabídek 

Na hodnocení nabídek se vztahují § 78 a § 79, ve kterých jsou uvedeny základní 

hodnotící kritéria pro veřejné zakázky, jako jsou ekonomická výhodnost, či nejnižší 

nabídková cena. Tyto kritéria, které rozhodují o výběru uchazeče, musí být 

specifikovány již v oznámení nebo výzvě o zahájení zadávacího řízení. 

V odstavci 4 § 78 jsou uvedena dílčí hodnotící kritéria pro ekonomickou 

výhodnost tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny, jsou to např.: nabídková 

cena, kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, 

vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, návratnost nákladů apod. Dílčím 

hodnotícím kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění 

povinností dodavatele nebo platební podmínky. 

Při kritériu ekonomické výhodnosti musí zadavatel jednotlivým hodnotícím 

kritériím stanovit váhu, kterou vyjádří v procentech nebo jiným matematickým 

vztahem. Tato dílčí kritéria uvede zadavatel již v oznámení nebo výzvě o zahájení 

zadávacího řízení, popř. ve výzvě k podání nabídky v užším řízení či v jednacím řízení 

s uveřejněním. 

Podle výše zmíněných kritérií provede hodnotící komise výběr uchazeče, přičemž 

je komise povinna hodnotit nabídky a stanovit jejich pořadí podle jednotlivých dílčích 

hodnotících kritérií a jejich vah. 

Pokud je hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena, stanoví hodnotící komise 

pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny.  

Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku 

pouze jednoho uchazeče. 

O posouzení a hodnocení nabídek provede hodnotící komise písemnou zprávu 

podle § 80, kde uvede seznam posuzovaných nabídek, seznam vyřazených nabídek 

s písemným odůvodněním, výsledek hodnotící komise, popis hodnocení jednotlivých 
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nabídek v rámci všech hodnotících kritérií a údaj o složení komise. Tuto zprávu jsou 

povinni podepsat všichni členové hodnotící komise, dále můžou být vyzváni k podpisu 

účastnící otevírání a vyhodnocení nabídek. Tato zpráva spolu s nabídkami a ostatní 

dokumentací související s její činností předá dokumentační komise zadavateli. 

Zadavatel odešle rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dní po 

rozhodnutí o výběru dodavatele všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným 

uchazečům. Zadavatel v rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uvede identifikační 

údaje uchazečů, výsledek hodnocení nabídek a jejich pořadí, odůvodnění výběru 

nejvhodnější nabídky, počet a pořadí nabídek, které byly hodnoceny a poučení o lhůtě 

pro podání námitek podle § 110 odst. 4. 

2.7.7 Uzavření smlouvy 

Uzavření smlouvy se řídí § 82, kde je v odst. 1 uvedeno, že zadavatel nesmí uzavřít 

smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější před uplynutím 

lhůty pro podání námitek. Pokud nebyly podány námitky, uzavře zadavatel smlouvu po 

uplynutí 15 dní od ukončení lhůty pro podání námitek. 

Vybraný uchazeč je povinen poskytnout součinnost potřebnou k uzavření smlouvy 

v takovém rozsahu, aby mohla být uzavřena ve lhůtě 15 dnů po ukončení lhůty pro 

podání námitek. Pokud tak vybraný uchazeč neučiní, může zadavatel vybrat uchazeče, 

který skončil druhý v pořadí. 

Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze 

smlouvy, kterou uzavřel s vybraným dodavatelem.   
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3. NÁKLADY 

3.1 Charakteristika 

Náklady jako ekonomická kategorie vznikají v souvislosti s realizací nějaké 

výroby nebo činnosti vyvolané podnětem buď ze strany nabídky, nebo ze strany 

poptávky. Náklady vnímáme jako klíčový faktor ovlivňující úspěšnost podnikání. 

Jakákoliv snaha o snížení nákladů nebo nákladovou optimalizaci musí předcházet 

poznání vztahů mezi náklady, činnostmi, které podnik provádí, a účelem jejich 

vynaložení. Cestou ke snižování růstu nákladů nepovede skrze omezování podnikových 

výdajů v rámci určitých nákladových druhů. Bez znalosti dopadů, které tento způsob 

snižování nákladů bude mít na podnikové výkony, se můžeme dopustit závažných 

pochybení. Základem jakýchkoliv aktivit, jejichž cílem je zvyšování výkonnosti 

podniku založené na optimalizaci nákladů, je poznání toho, z jakých složek se náklady 

podniku skládají, jak reagují na změny v podnikové aktivitě nebo jaký je jejich vztah 

k podnikovým výkonům. Zjednodušeně náklady musíme poznat. Klasifikace nákladů 

dle různých hledisek je jedním z ústředních témat nákladového a manažerského 

účetnictví. (Marková, 2010) 

Náklady třídíme podle určitých kritérií vyplývajících z potřeb plánování, evidence, 

řízení a kalkulací. Označení jednotlivých druhů nákladu je tedy přímo podmíněno 

odvětvím a potřebami realizované výroby. 

Z ekonomického hlediska lze charakterizovat náklady jako: 

Celkové náklady (total costs TC), tyto představují všechny náklady vynaložené na 

realizace určeného objemu výroby. Jejich vypovídací schopnost spočívá v informacích 

o celkové spotřebě a struktuře prostředků, které byly vynaloženy nebo je třeba 

vynaložit, aby bylo dosaženo zajištění požadované výroby. Průběh celkových nákladů 

při změnách výkonů (výnosů) má nelineární charakter a vypovídá o celkových 

tendencích v racionalitě vývoje nákladů a hospodárnosti. 

Průměrné náklady (average costs AC) vynaložené na realizaci jednotky výroby. 

Průběh nákladů při změnách výkonů má nelineární charakter. Je to podíl celkových 

nákladů k objemu výroby. 

   
  

 
 

Q… objem výroby 

Mezní mezní (margine costs MC) potřebné na rozšíření objemu výroby o danou 

jednotku. Průběh mezních nákladů v podmínkách měnících se výkonů má nelineární 

charakter. Podmiňují určování tendencí dalšího průběhu procesu a můžeme je vyjádřit 

vztahem. 
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Q… změna objemu výroby 

Vztah mezi průměrnými a mezními náklady lze vyjádřit ve tvaru: 

MC=ACmin  

Je-li MC<AC vyžaduje každá další jednotka produkce náklady nižší než jednotka 

předcházející, průměrné náklady klesají. 

Je-li MC>AC vyžaduje každá další jednotka produkce náklady vyšší než jednotka 

předcházející, průměrné náklady potom rostou. 

V případě, že MC=AC jsou průměrné náklady minimální. 

3.2 Účetní náklady vs. Manažerské náklady  

Musíme si uvědomit, že jinak k nákladům bude přistupovat účetní a jinak manažer 

v podniku, který se zaměřuje na strategický rozvoj. Jednotlivé účely, ke kterým jsou 

jednotlivé náklady evidovány, vyžadují pojímat tyto náklady z odlišných hledisek. Tyto 

hlediska rozdělují účetnictví jako takové, tedy můžeme přistupovat k definici nákladů 

jako externí uživatel, který je vymezen finančním účetnictvím (finanční úřad), nebo se 

na náklady díváme z pohledu manažerského. Rozlišujeme dvě základní pojetí nákladů: 

 Finanční pojetí nákladů, 

 Manažerské pojetí nákladů. 

 

Obrázek 3-1 Pojetí nákladů 

 

 

 

Pojetí nákladů 

Finanční pojetí Manažerské pojetí 

Hodnotové pojetí Ekonomické pojetí 
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Tabulka 3-1 Vztah mezi náklady ve finančním a manažerském účetnictví  (Král, 2010) 

Finanční účetnictví Manažerské účetnictví 

Skutečně zúčtované náklady, 

doprovázené reálným úbytkem peněz 

(spotřeba materiálu, osobní náklady, 

práce a služby od externích dodavatelů) 

Vybrané náklady, doprovázené 

reálným úbytkem peněz (spotřeba 

materiálu, osobní náklady, práce a služby 

od externích dodavatelů) 

Odpisy zúčtované podle odpisových 

plánů finančního účetnictví, vycházející 

z pořizovací ceny fixních aktiv – 

neutrální náklad finančního účetnictví 

Kalkulační (časové, výkonové) 

odpisy zúčtované podle odpisových plánů 

manažerského účetnictví, vycházející 

z reprodukční ceny – kalkulační náklad 

manažerského účetnictví 

Úroky zúčtované a uhrazené 

v souladu s úvěrovými smlouvami – 

neutrální náklad finančního účetnictví 

Kalkulační úroky, vyjadřující také 

náklady kapitálu, který není úročený – 

kalkulační náklad manažerského 

účetnictví 

Provozní manka, škody, pokuty 

a penále zúčtované ve skutečné výši – 

neutrální náklad finančního účetnictví 

Kalkulační rizika, vyjadřující 

předpokládanou úroveň těchto výdajů 

v budoucnosti – kalkulační náklad 

manažerského účetnictví  

------------------------------------------ Kalkulační podnikatelské osobní 

náklady, kalkulační nájemné, náklady 

v jejich ekonomickém pojetí – dodatkové 

náklady manažerského účetnictví 

3.2.1 Finanční pojetí nákladů 

Finanční pojetí nákladů je založeno na vnímání nákladů jako úbytku 

ekonomického prospěchu, který se projevuje úbytkem aktiv nebo přírůstkem dluhů, 

a který v hodnoceném období vede ke snížení vlastního kapitálu. Prakticky obdobou 

finančního pojetí nákladů je finanční účetnictví, kde se náklady evidují jako spotřeba 

externích vstupů evidovaných v účetním systému. Rozdílem je, že náklady zde 

vyjadřujeme v účetních cenách, tedy v cenách, za které byla spotřebovaná aktiva 

pořízena, či v evidované hodnotě nárůstu pasiv. Takovéto pojetí nákladů plně vyhovuje 

externím uživatelům (finanční úřady, banky, obchodní partneři, statistika). Zákon 

o účetnictví č. 563/1991 Sb., o účetnictví definuje jako účetní jednotku, nastavuje 

obecné zásady, které musí být v účetnictví dodrženy, stanoví zásady oceňování majetku 

a závazků pro potřeby účetnictví, pozornost věnuje účetní závěrce a jejím 

zveřejňováním a rámcově stanoví účetní metody.  
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Finanční pojetí plní funkci: 

 evidence stavu a pohybu majetku, 

 evidence nákladů, výnosů a hospodářského výsledku, 

 důkazního prostředku. 

3.2.2 Manažerské pojetí nákladů 

Manažerské pojetí nákladů se liší od finančního sledování nákladů v přítomnosti 

a kalkulací nákladů v budoucnosti s využitím znalostí nákladů minulých. 

Nejdůležitějším rysem mezi finančním pojetím nákladů a manažerským je výrazně větší 

potřeba informací o nákladech, které pracovníci na různých úrovních podnikové 

hierarchie vyžadují, jednak pro řízení podnikatelského procesu, o jehož základních 

parametrech bylo již v zásadě rozhodnuto. V manažerském účetnictví se vychází 

z charakteristiky nákladů jako hodnotově vyjádřeného, účelného vynaložení zdrojů 

podniku, účelově souvisejícího s ekonomickou činností. Toto pojetí nákladů můžeme 

označit jako manažerské. Ve vnímání neúčetních nákladů manažerského pojetí se 

rozlišují dva přístupy, které se liší svým vymezením. 

Manažerské pojetí rozdělujeme na: 

 hodnotové pojetí nákladů, 

 ekonomické pojetí nákladů. 

3.2.2.1 Hodnotové pojetí nákladů 

Rozvinulo se hlavně ve vazbě na vývoj nákladového účetnictví. Hodnotové pojetí 

nákladů slouží k poskytování informací pro běžné řízení a kontrolu průběhu 

uskutečňovaných procesů, které jsou v podniku prováděny. Veškeré spotřebované 

ekonomické vstupy se zde oceňují na úrovni cen, které odpovídají jejich současné 

reálné hodnotě. V tomto pojetí se neočekává, že právě uskutečňované aktivity zajistí 

pouze návratnost původní výše investovaných peněz, ale také i reprodukci 

ekonomických zdrojů na jejich původní výši v cenách, které odpovídají jejich aktuální 

výši. Hodnotové pojetí nákladů v sobě zahrnuje náklady shodné s finančním 

účetnictvím, tak i náklady které jsou vykazovány v manažerském účetnictví v jiné sumě 

než ve finančním účetnictví nebo jím nejsou vykazovány vůbec a označují se jako 

kalkulační náklady. Smyslem tohoto pojetí je tedy informační zobrazení koloběhu 

ekonomických zdrojů za podmínek, které platily nikoliv v době jejich pořízení, resp. 

přeměny, ale platí v současnosti. 

Hodnotové pojetí tak vychází z ocenění ekonomických zdrojů na bázi 

reprodukčních cen a zisk tak měří na principu zachování tzv. věcného kapitálu. (A. 

Hejduková, 2009) 
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3.2.2.2 Ekonomické pojetí nákladů 

Ekonomické pojetí nákladů se výrazně liší od finančního pojetí nákladů tím, že 

souvisí s oportunitními náklady (označované také jako náklady obětované příležitosti). 

Takové pojetí nákladů odpovídá hodnotě, kterou lze získat nejefektivnějším využitím 

těchto nákladů, nebo představují maximální ušlý efekt, který vznikl použitím 

omezených zdrojů na danou alternativu. 

Stručně řečeno: vyjádření nákladů podle tohoto pojetí nezahrnuje pouze oceněný 

úbytek ekonomického zdroje, ale také oceněný prospěch, který podnik nerealizoval 

v důsledku toho, že tento zdroj nevyužil jiným alternativním způsobem. (Král, 2010) 

3.3 Druhové členění nákladů 

Druhové členění nákladů je nejběžnějším přístupem ke klasifikaci nákladů 

v běžném finančním účetnictví. V rámci této klasifikace členíme náklady dle druhu 

spotřebovaného externího vstupu do podnikového transformačního procesu. Jedná se 

tedy o rozdělení nákladů, které odpovídá finančnímu pojetí nákladů. Tohoto členění se 

také používá při konstrukci standardních účetních výkazů, např. při tvorbě výkazu 

a ztrát. V účetnictví nalezneme poměrně detailní členění nákladů, ale existuje několik 

druhů nákladů, které nalezneme téměř v každém podniku. 

Mezi nákladové druhy patří: 

 spotřeba materiálu, 

 osobní náklady, 

 odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku, 

 použití externích prací a služeb, 

 finanční náklady. 

Druhové členění nákladů je pro nás a naše snahy o nákladovou optimalizaci 

nezbytné. Podíl jednotlivých nákladových druhů nám může u jednotlivých organizací 

napovědět, jak důležitý je určitý nákladový druh a jaký je jeho význam. Tím nám může 

napomoci při hledání nákladů, kterých se budeme v podniku snažit snížit. Toto 

rozdělení nákladů nám ale nic neříká, jak a k jakému účelu byly náklady vynaloženy. 

Z druhového členění nákladů nezjistíme, k jakým činnostem a aktivitám se tyto náklady 

vztahují a jaká je jejich vazba na podnikové výkony.  

Pro vstupující nákladové druhy jsou charakteristické tři základní vlastnosti: (Král, 

2010) 

 druhově vynaložené náklady jsou z hlediska jejich zobrazení prvotní; 

předmětem zobrazení se stávají hned při svém vstupu do podniku, na jeho 

hraniční vazbě s okolím. 
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 jsou to náklady externí; vznikají spotřebou výrobků, prací či služeb jiných 

subjektů. 

 z hlediska možnosti jejich podrobnějšího rozčlenění v podniku jsou jednoduché. 

Z úrovně podnikového řízení nelze tyto náklady rozlišit na jednodušší složky, 

z kterých se skládají. 

Základní význam druhového členění nákladů na podnikové úrovni spočívá v tom, 

že je informačním podkladem při zajištění proporcí, stability a rovnováhy mezi 

potřebou těchto zdrojů v podniku a vnějším okolím, které je schopno je poskytnout. 

Mělo by dát odpovědi na otázky, od koho, kdy a jak musí podnik zajistit materiál, 

energii, ostatní externí výkony, služby, lidské zdroje a další ekonomické zdroje. (Král, 

2010) 

Větší význam má však toto členění z makroekonomického hlediska při zjišťování 

národního důchodu, úhrnné materiálové spotřeby, osobních nákladů a obdobných 

souhrnných hodnotových veličin za celé národní hospodářství a jeho subsystémy. 

Z tohoto důvodu se – zejména v zemích kontinentální Evropy, ale minimálně jako 

informace uváděná v příloze k účetní závěrce sestavované v souladu s anglosaským 

přístupem – uplatňuje jako základní členění ve finančním účetnictví. 

To, že druhové členění nedává podklady pro vyjádření příčiny vynaložených 

nákladů, je mimochodem jedním z důvodů, proč je ve světě často používané členění při 

vykazování nákladů ve výsledovce (výkazu zisku a ztráty). Jeho struktura totiž nedává 

konkurenci možnost analyzovat faktory (ani výši) podnikové efektivnosti. (Král, 2010) 

3.4 Účelové členění nákladů 

Účelové členění nákladů je vlastně nákladová klasifikace. Účelem členění těchto 

nákladů jsou úlohy zahušťující řízení hospodárnosti vynaložených nákladů. Jedná se 

o informace, které slouží podniku pro stanovení, zdali se v podniku náklady spoří či 

naopak překračují. Základem stanovení racionálního nákladového úkolu, se kterým se 

poměřuje skutečná spotřeba nákladové složky, je účelové členění nákladů. 

Účelový vztah nákladů lze charakterizovat na různé úrovni podrobnosti. 

V praktických řešeních, která stanovují nákladový úkol pro jednotlivé nákladové 

položky nebo jejich skupiny, probíhá strukturalizace účelového členění v několika 

úrovních. V první z nich se náklady obvykle rozčlení do širokých okruhů různých 

výrobních (resp. Hlavních podnikatelských) činností a činností pomocných 

a obslužných (servisních). V rámci nich se pak podrobněji člení např. podle aktivit 

nebo jednotlivých operací. Obecnou zásadou v tomto směru je identifikovat věcného 

nositele, který vyvolá vznik nákladu a jehož velikost (intenzita) je určující také pro 

úroveň nákladů. (Král, 2010) 

3.4.1 Náklady technologické a náklady na obsluhu a zařízení 

Náklady technologické jsou náklady, které jsou vyvolány ihned nějakou 

technologií nebo s technologií nějakým způsobem účelově souvisí. Jedná se například 
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o náklad na spotřebu materiálu určitého množství a kvality nebo i náklad, kterým jsou 

odpisy zařízení sloužícího k výrobě v rámci určité technologie. 

V druhé skupině vystupují náklady na obsluhu a zařízení. Tyto náklady, jak 

jejich název označuje, slouží k zajištění doprovodných činností technologického 

procesu. Jedná se o náklady zajišťující podmínky a infrastrukturu samotného výrobního 

procesu. V tomto pojetí nákladů se jedná například o náklady na spotřebu energie 

v kancelářích, na vytápění budov nebo mzdy administrativních pracovníků. 

 

Obrázek 3-2 Účelové členění nákladů (Král, 2010) 

Pro praktické využití při rozhodovacích procesech se ovšem toto členění jeví jako 

příliš obecné. Často je velmi obtížné určit, která nákladová položka ještě souvisí 

bezprostředně s technologií a která položka je vyvolána obsluhou transformačního 

procesu jako celku. Na druhé straně je ovšem toto rozdělení výchozím podkladem pro 

určení nákladů ve vztahu k jednotce výkonu dané organizace. 

3.4.2 Náklady jednicové a režijní 

Pro rozhodovací proces je velmi často nezbytné vyjádřit náklady ve vztahu ke 

konkrétnímu výkonu či jednici. Stanovení nákladového úkolu u většiny 

technologických nákladů vychází z jejich bezprostředního vztahu k dílčímu nebo 

finálnímu výkonu, který je výsledkem konkrétní operace, aktivity nebo činnosti. 

Způsob, jak daný výkon bude proveden, je často určen předem (např. v průmyslových 

podnicích v rámci konstrukční a technologické přípravy výroby konkrétního výrobku). 

Součástí této přípravy je i stanovení norem, které – po ocenění naturální spotřeby – 

určují úroveň nákladů na dílčí část technologického procesu. (Král, 2010) 

Náklady jednicové (prime cost) jsou tou částí nákladů technologických, které 

nejenom že souvisí s technologickým procesem jako takovým, ale souvisí přímo 

s jednotkou prováděného výkonu, jako je např. jeden výrobek. Stanovení nákladu je 

poměrně jednoduché, příslušná oceněná norma se vynásobí buď předem stanoveným, 

nebo skutečným počtem provedených dílčích výkonů (např. počtem, kolikrát dělník 

provedl normované práce, resp. počtem zhotovených základových patek o stejných 

rozměrech). Tento postup je možné využít, jak u technologických procesů, tak 

i u jednotky dílčího výkonu. Základním hodnotovým informačním nástrojem jejich 

řízení je kalkulace. 

Jaký je vztah nákladu 
k operaci, aktivitě 

nebo činnosti, která 
vyvolá jeho vznik? 

Náklady technologické
  

Náklady na obsluhu a 
řízení 
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Druhým pojmem jsou náklady režijní (overhead costs), které v sobě zahrnují 

náklady na obsluhu a řízení a tu část nákladů technologických, které nesouvisí 

s jednotkou výkonu, ale s technologickým procesem jako celkem. Pojem režijní náklady 

představuje náklady, které není možné nějakým jednoduchým způsobem přiřadit 

k určité konkrétní činnosti nebo výkonu. Proto se tento typ nákladů stal velmi 

diskutovaným, protože jeho nejednoznačnost mezi jeho spotřebou a účelem jeho 

vynaložení je záležitostí, která komplikuje snahy manažerů o poznání struktury nákladů 

a jejich vztahů k výkonům. Základním hodnotovým informačním nástrojem řízení 

těchto nákladů je jejich rozpočet. 

 

Obrázek 3-3 Členění nákladů z hlediska hospodárnosti 

3.5 Kalkulační členění nákladů 

Pro efektivní řízení nákladů je základním předpokladem schopnost identifikovat 

účelnost a účelovost jejich vynaložení. Snaha o dosažení této účelnosti a účelovosti je 

v praxi představována snaha identifikovat náklady ve vztahu k určitým podnikovým 

činnostem výkonů. Přiřazování nákladů je jedním ze základních funkcí manažerského 

pojetí nákladů. V tomto pojetí nákladů používáme pro definici přiřazení nákladů 

několik termínů. V tradičním pojetí se jedná o předmět kalkulace, kalkulační jednici 

a v souvislosti s moderními manažerskými nástroji a metodami se dnes často užívá 

termínu nákladový objekt. Náklady, které jsou přiřazovány nějakému nákladovému 

objektu, tedy předmětu alokace, lze rozčlenit do dvou kategorií: 

 Přímé náklady, 

 Nepřímé náklady. 

Přímé a nepřímé náklady zahrnují jednotlivé druhy nákladů, např. na materiál, 

mzdy, náklady na výrobní stroje a zařízení, provozní hmoty (energie, paliva apod.), 

odpisy budov. (Marková, 2010) 

Jak řídit hospodárnost? 

Jak kontrolovat přiměřenost 
nákladů? 

Jak stanovit nákladový úkol? 

Náklady jednicové  Náklady režijní 
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3.5.1 Přímé náklady 

Tyto náklady zahrnují všechny náklady nutné pro danou výrobu, jejichž objem je 

možné zjistit přímo na jednici výroby. Pro potřeby kalkulace se pro jednici používá 

pojem kalkulační jednice. Takovou jednicí může být třeba kus, m
2
, dávka u výrobků. 

Přímé náklady přímo souvisí s objemem výroby příslušného výrobku (např. materiál) 

nebo (práce a služby). (Marková, 2010) 

3.5.2 Nepřímé náklady 

Nepřímé náklady jsou náklady, jejichž objem nelze stanovit přímo na jednici 

výroby, a proto se musí stanovit nepřímo pomocí přirážky k předem zvolené rozvrhové 

základně. Převážně se jedná o náklady společné, hromadného charakteru zajišťující více 

druhů výrobků nebo služeb. Nepřímé náklady, které lze přidělit jednotlivým jednotkám 

můžeme nazvat odvoditelné (např. odpisy zařízení sloužícího více druhům činností).  

Nepřímé náklady, které lze rozdělit velmi obtížně můžeme nazvat neodvoditelné (např. 

reklama, správní režie). (Marková, 2010) 

Nepřímé náklady se dělí na výrobní režie a správní režie: 

 výrobní režie – zahrnuje veškeré náklady spojené s řízením a obsluhou výroby 

(plat stavbyvedoucího …), 

 správní režie – zahrnuje veškeré náklady spojené se správou a řízením podniku 

(celopodnikové náklady). 

3.6 Členění nákladů pro potřeby rozhodování 

Toto členění bývá také označováno jako specifický nástroj manažerského pojetí 

nákladů, protože od jiných klasifikací, které byly zaměřeny na minulé spotřebované 

náklady, je cílem členění ve vztahu k výkonům zaměřeno na zkoumání chování nákladů 

za předpokladu různých variant objemu budoucích výkonů. Poznání, jak budou náklady 

reagovat na změnu v objemu výkonů, se stává jedním ze základních nástrojů pro tvorbu 

manažerských rozhodnutí. Tyto výkony mohou být v praxi měřeny celou řadou 

ukazatelů, jako je počet prodaných nebo vyrobených kusů, odpracovaných hodin, 

ujetých kilometrů, obsloužených pacientů nebo jakýchkoliv jiných měřítek výkonu 

aktivity organizace. Jak náklady reagují na náklad produkce, mohou manažeři zjistit 

z odpovědí na následující otázky: 

 Jaký by měl být plánovaný objem výkonů pro následující rok? 

 Měli bychom snížit cenu s cílem zvýšit objem výroby? 

 Který model odměňování zaměstnanců pro nás bude výhodnější? Úkolová nebo 

časová mzda či kombinace obou způsobů? 

 Jak se mění náklady a výnosy, pokud nastoupí jeden pracovník na brigádu? 
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Pro odpovědi je nutné umět odhadnout náklady a příjmy při různých úrovních 

objemu výkonů. V rámci členění rozlišujeme tyto základní kategorie nákladů: 

 variabilní náklady, 

 fixní náklady, 

 smíšené náklady. 

Dělení nákladů na fixní a variabilní je důležité zejména z hlediska potřeb 

plánování a řízení. Zatímco u fixních nákladů je nutno vytvářet tlak na jejich optimální 

využívání, u nákladů variabilních se stanoví normy spotřeby jednotkových, na výrobě 

přímo se podílejících nákladových druhů. (Marková, 2010) 

3.6.1 Variabilní náklady 

Variabilní náklady (variable costs) můžeme obecně definovat jako náklady, jejichž 

výše se při změně objemu výkonů změní. Nejdůležitější složkou těchto nákladů jsou 

tzv. proporcionální náklady. Výše těchto nákladů se mění přímo úměrně s úrovní 

aktivity.  Celkové proporcionální variabilní náklady mají lineární charakter, kdežto 

jednotkové variabilní náklady mají konstantní charakter. Příkladem proporcionálních 

variabilních nákladů může být úkolová mzda dělníků, spotřeba přímého materiálu nebo 

energie spotřebovaná k provozu strojů. 

Všechny variabilní náklady v podniku nemají proporcionální charakter. 

V některých případech může nastat situace, kdy náklady rostou rychleji než objem 

produkce, hovoříme o tzv. nadproporcionálních (progresivních) nákladech. Tento typ 

není v praxi příliš častý. Příkladem těchto nákladů je vzrůst mzdových nákladů při 

zajišťování zvýšeného objemu výkonů přesčasovou prací nebo zvyšující se spotřeba 

pohonných hmot při zvýšení rychlosti a tedy zkrácení času dopravního výkonu. Na 

první pohled vyvolávají pocit nehospodárnosti, která pak snižuje i celkovou efektivnost 

podniku. Rychlejší růst těchto nákladů může zabránit větším ztrátám, resp. snížením 

efektivnosti, které by nastaly, pokud by se jim podnik chtěl vyhnout za každou cenu. 

Jestliže náklady které rostou pomaleji, než objem produkce, označujeme jako 

podproporcionální (degresivní) náklady. Jejich příkladem mohou být některé položky 

materiálových nákladů, kdy při růstu výkonů a nákupů většího množství materiálu nám 

dodavatel může nabídnout množstevní slevu, nebo náklady na opravu a údržbu nových 

strojů ve vztahu k počtu vyrobených kusů. 
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Obrázek 3-4 Závislost variabilních nákladů na změnách objemu výkonů 

Fixní náklady (fixed costs) jsou náklady, které se nemění v určitém rozsahu 

prováděných výkonů nebo aktivity podniku (útvaru). Jde zpravidla o tzv. kapacitní 

náklady, vyvolané potřebou zajištění podmínek pro efektivní průběh reprodukčního 

(podnikatelského) procesu. Z hlediska jejich ovlivnitelnosti v případě zřetelného 

poklesu ve využití kapacity se rozlišují dvě skupiny fixních nákladů: (Král, 2010) 

 Pro první skupinu je charakteristické, že se vynakládá často ještě před zahájením 

podnikatelského procesu, kdy je třeba např. pořídit budovu, strojní zařízení, 

informační systém, či realizovat jiné investiční rozhodnutí. Podstatnou 

charakteristikou, důležitou pro řízení hospodárnosti těchto tzv. umrtvených 

(utopených) fixních nákladů (Sunk Fixed Costs), je pak fakt, že jejich celkovou 

výši již nelze ovlivnit v průběhu podnikatelského procesu ani zásadním 

omezením jeho intenzity. Jedinou možností jejich snížení je opačně působící 

(zvratné) investiční rozhodnutí (např. prodej strojního zařízení). Příkladem 

těchto nákladů jsou odpisy fixních aktiv. Důležitou jevovou formou těchto 

nákladů je z hlediska potřeb jejich kvantifikace např. v kalkulacích a rozpočtech 

relativně vzdálený časový úsek mezi výdajem, nutným k pořízení příslušné 

majetkové složky a jejím projevem v časově vyjádřených nákladech. 

 Také druhá skupina fixních nákladů vzniká v důsledku zajištění kapacitních 

podmínek podnikatelského procesu. Nejsou však bezprostředně spojeny 

s investičním rozhodnutím, ale s využitím vytvořené kapacity; proto je lze při 

zřetelném snížení kapacity omezit. Příkladem těchto tzv. vyhnutelných fixních 

nákladů (Avoidable Fixed Costs) jsou časové mzdy mistrů a náklady na vytápění 

hal. Vyhnutelné náklady se – oproti utopeným fixním nákladům – projevují 

zpravidla tím, že jsou časově těsněji spojeny s výdaji nutnými na jejich úhradu. 

Takto rozdělená fixní náklady nám nepoví nic o ekonomických důsledcích využití 

fixních nákladů, proto se ještě mohou dělit na: 
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 Volné, tedy takové fixní náklady, které představují potencionální rezervu při 

účinnějším využití fixních nákladů a tím zvýšení hospodárnosti produkce. Pokud 

využijeme potencionální rezervu, pak mluvíme o fixních nákladech využitých. 

 Využité, jak z názvu vyplývá, tyto fixní náklady jsou již vyčerpány a jejich 

kapacita se zvýší pouze investicí do příslušné výroby, pak tyto fixní náklady 

narostou skokově. 

K tomu je zapotřebí: (Marková, 2010) 

 údaje o celkové výši skutečných fixních nákladů: Cf, 

 údaje o výrobní pohotovosti (kapacitě) potencionálních výrobních činitelů, 

(objem výroby): m, 

 údaje o skutečném využití výrobní pohotovosti (kapacity) a zaměstnanosti: x. 

Pro fixní náklady pak platí vztah: 

           

Cfe… jsou fixní náklady exploatované (využité) 

Pro volné fixní náklady pak platí vztah: 

          
  

 
 

Pro exploatované (využité) fixní náklady pak platí vztah: 

      
  

 
 

Cf/m… jsou jednotkové fixní náklady při dané 

kapacitě potencionálních činitelů 

 

Plné využití fixních nákladů je zajištěno tehdy, blíží-li se fixní náklady svému 

maximu pro zajištění výroby. Nevyužité fixní náklady se budou promítat do zvýšení 

průměrných fixních nákladů resp. i do fixních nákladů jednotkových. Změnou objemu 

výroby lze ovlivnit výši průměrných fixních nákladů, což je znázorněno graficky: 
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Obrázek 3-5 Fixní náklady (Marková, 2010) 

Průměrné fixní náklady klesají s vyšším využitím výrobní pohotovosti (kapacit), tj. 

s rostoucím objemem výroby (zaměstnanosti) při nulových přírůstcích fixních nákladů. 

Z toho vyplývá, že pro zajištění zvyšování objemu výroby není nutno další vklad 

fixních nákladů. Vývoj průměrných fixních nákladů je omezen výrobní pohotovostí 

(kapacitou) potencionálních výrobních činitelů. (Marková, 2010) 

3.7 Charakteristika kalkulací 

Kalkulací se rozumí zjištění nebo stanovení nákladů, marže, zisku, ceny nebo jiné 

hodnotové veličiny na výrobek, práci nebo službu, na činnost nebo operaci, kterou je 

třeba v souvislosti s jejich uskutečněním provést, na podnikovou investiční akci nebo na 

jinak naturálně vyjádřenou jednotku výkonu. Právě skutečnost, že kalkulace zobrazuje 

ve vzájemné souvislosti oba základní póly podnikatelského procesu a to naturálně 

vyjádřený výkon a jeho hodnotové parametry z kalkulace činí nejvýznamnější nástroj, 

synteticky zobrazuje vztah věcné a hodnotové stránky podnikání. Ekonomové, kteří 

nejčastěji kalkulují, by se zpravidla nad vypovídací schopností kalkulace a jejím 

využitím měli sejít s pracovníky výzkum a vývoje, konstruktéry, projektanty, 

technology, obchodníky a manažery s odpovědností za investiční rozvoj a řešení 

výrobních problémů, neboť každý z nich vychází z konkrétní kalkulační informace, ale 

bez komunikace s ostatními odborníky nejsou informováni o všech podstatných 

souvislostech. 

Pojem kalkulace se užívá ve třech základních významech: 

 jako činnost vedoucí ke zjištění či stanovení nákladů na výkon, který je přesně 

druhově, objemově a časově vymezen, 

 jako výsledek této činnosti, 
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 jako vydělitelná část informačního systému podniku, v tomto pojetí se o 

kalkulaci již nehovoří jako o izolovaném propočtu hodnotových veličin na 

jednotku výkonu, ale jako o systému vzájemně skloubených propočtů 

zpracovaných pro různé účely, které jsou obsahově propojeny s účetnictvím. 

Nejčastěji využívanou formou kalkulací jsou propočty, orientované na zjištění 

nebo stanovení nákladů na konkrétní výrobek, práci nebo službu, které jsou propočtem 

prodeje externím zákazníkům. Metodou kalkulace se rozumí způsob stanovení 

předpokládané výše resp. následného zjištění skutečné výše hodnotové veličiny na 

konkrétní výkon. 

Přiřazování nákladů předmětu kalkulace používáme zejména tyto kalkulace: 

a) předběžné – normy spotřeby a výkonu, 

b) výsledné – dělení počtem vytvořených kalkulačních jednic. 

Nepřímé náklady: 

a) kalkulace dělením, 

- Prostá, 

- Stupňovitá, 

- S poměrovými čísly (ekvivalentní). 

b) kalkulace přirážková, 

- Sumační, 

- Diferencovaná. 

c) hodinový režijní paušál. 

Struktura nákladů je vyjádřena v každém podniku individuálně v tzv. kalkulačním 

vzorci. Význam kalkulací je mnohostranný. Jsou jedním z nástrojů pro rozhodování 

a podkladem: 

 při oceňování, 

 financování, 

 bilancích. 

Pro sledování pohybu nákladů podle druhů a výkonů, ke kterým se vážou, slouží 

kalkulace. Podle zaměření a účelu kalkulace se volí kalkulační postupy. 

Kalkulace nákladů s ohledem na objem výroby jsou: 
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 Kalkulace úplných nákladů, kde se propočítávají úplné náklady na kalkulační 

jednici, tzn., že jsou v kalkulaci absorbovány všechny náklady související 

s výrobou a odbytem výkonů, vymezené jako kalkulovatelné náklady. 

Nedostatkem této metody je, že se nepřihlíží k rozlišení změn nákladů podle 

závislosti na změně objemu výroby. Předpokládají znalost produkovaného 

množství podle jednotlivých druhů v daných mj. a tento fakt technicky ztěžuje 

různá ekonomická rozhodnutí. 

 Kalkulace neúplných nákladů, kde se k výkonům přiřazují jednotlivé složky 

nákladů přímo závislé na jejich změnách a náklady související s časem, se 

přiřazují jako blok nákladů k celkové výrobě. Jsou podkladem při rozhodování 

o změně struktury a výroby. Lze je rovněž charakterizovat jako dynamické 

kalkulace. Tato metoda zohledňuje změnu objemu výroby.  

Kalkulace nákladů z hlediska časové závislosti jsou: (Marková, 2010) 

a) předběžné kalkulace (směrem ex ante), 

b) operativní, 

c) výsledné kalkulace. 

3.7.1 Předběžná kalkulace 

Sestavuje se před zahájením výrobního procesu. Slouží k určování výše 

jednotlivých druhů nákladů s ohledem na dané potřeby produkčního procesu. 

Podle kvality a úrovně vstupních údajů můžeme předběžné kalkulace rozdělit na: 

 Prorozpočtové kalkulace, které se uplatňují u zavádění nových technologií, při 

změnách výrobních a dodacích podmínek ve výzkumné činnosti, při 

modernizaci. Dále se uplatňují tam, kde není hospodárné kalkulovat podrobně, 

a to zejména u neopakovatelné produkce, uskutečňované za zvláštních 

podmínek. 

 Rozpočtové kalkulace, které mohou sloužit rovněž jako plánované, a ty určují 

náklady v závislosti na objemu výroby za dané období, zahrnují organizační 

hledisko a jsou obvykle podrobněji jako propočtové náklady. Mají poskytovat 

podklad pro rozhodování o výrobě nebo o poskytovaných pracích a službách. 

3.7.2 Operativní kalkulace 

Vycházejí z operativních norem zohledňující konkrétní podmínky technické, 

technologické a organizační, platné v době sestavování kalkulace. Operativní kalkulace 

mají základní využití v operativním řízení nákladů podniku a vedle rozpočtů nákladů 

jsou základním nástrojem řízení hospodárnosti. Porovnáváním nákladů operativní 

kalkulace se skutečnými náklady se zjišťuje úroveň hospodaření v příslušném výrobním 

útvaru. Změny norem charakterizují trvalou změnu podmínek výrobního procesu 

v důsledku uplatnění technickoorganizačních a racionalizačních opatření, zpravidla 
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realizovanými technickými útvary, změny v používání materiálu apod. Změny norem 

zpravidla slouží k hodnocení činnosti technických útvarů předvýrobních etap, odchylky 

od norem k měření úrovně hospodárnosti ve výrobních útvarech. Operativní kalkulace 

lze sestavit i na dílčí výkony. Náklady v operativní kalkulaci odpovídají zabezpečeným 

podmínkám v daném okamžiku. 

3.7.3 Výsledná kalkulace 

Výsledná kalkulace slouží ke zjištění skutečných nákladů realizované výroby 

a jsou informací pro provádění kontroly a následného řízení množství a struktury 

nákladů. Kalkulace prováděné v časové závislosti musí být věcně i formálně 

srovnatelné, myslí se tím struktura kalkulovaných nákladů, metoda kalkulace apod. 

Systém v podstatě funguje na principu, že kalkulace pozdější má kontrolovat kalkulaci 

předcházející (např. plánová rozpočtovou, předběžná plánovou). 

Takto rozdělené kalkulace jsou z mého pohledu stěžejní pro představu, o čem 

kalkulace pojednávají, a jak se můžou třídit. V literatuře je uvedeno další třídění 

kalkulací a to kalkulace nákladů podle délky časového rozpětí (dlouhodobé – roční a 

krátkodobé – čtvrtletní, měsíční), cíle zaměření (na organizační jednotku, výkon, 

kombinovaně) a z hlediska struktury (postupné a průběžné). 

3.8 Typový kalkulační vzorec 

Vyhláška o kalkulaci byla zrušena a způsob kalkulace je věcí každé dodavatelské 

organizace. Přesto se většina výpočtů cen ve stavebnictví drží skladby bývalého 

oborového kalkulačního vzorce, který s drobnými úpravami vystihuje podstatu 

stavebních prací a dodávek. 
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Tabulka 3-2 Typový kalkulační vzorec 

1. Přímý materiál  

K 

a 

l 

k 

u 

l 

a 

c 

e 

 

K 

a 

l 

k 

u 

l 

a 

c 

e 

 

c 

e 

n 

y 

2. Přímé mzdy 

3. Přímé stroje 

4. Výrobní režie 

= Vlastní náklady výroby 

5. Správní režie 

= Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytové režie 

= Úplné vlastní náklady výkonu   

7. Zisk   

= Cena výkonu   

Tento vzorec využíváme při oceňování vnitropodnikových výkonů 

a u dlouhodobých rozhodovacích úloh. Slabinou této metody je fakt, že zobrazuje pouze 

plné náklady a neposkytuje nám tedy informace o struktuře nákladů z hlediska podílů 

fixních a variabilních nákladů. 

3.9 Dynamická kalkulace 

Dynamická kalkulace vychází z typového kalkulačního vzorce a doplňuje jej 

o položky variabilních a fixních nákladů u položek režií. Touto kalkulací se cena 

výkonu zpřesňuje a podává ucelenější podklad pro stanovení této ceny s podílem 

jednotlivých vstupů do ceny. 
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Tabulka 3-3 Kalkulační vzorec dynamické kalkulace 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

 - Fixní náklady 

- Variabilní náklady 

4. Výrobní režie 

 - Fixní náklady 

- Variabilní náklady 

= Vlastní náklady výroby 

5. Správní režie 

 - Fixní náklady 

- Variabilní náklady 

= Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytové režie 

 - Fixní náklady 

- Variabilní náklady 

= Úplné vlastní náklady výkonu 

7. Zisk 

= Cena výkonu 

Dalšími typy již méně používané ve stavebnictví jsou retrográdní kalkulační 

vzorec, vzorec oddělující fixní a variabilní náklady, stupňovité rozvrstvení nákladů, 

relevantní náklady. 
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4. OPTIMÁLNÍ NÁKLADY STAVEBNÍ VÝROBY 

S OHLEDEM NA MIMOŘÁDNĚ NÍZKOU CENU 

Pro praktickou část mé diplomové práce mi byly poskytnuty materiály pro 

stanovení nákladů na stavbu „Zkapacitnění výtlačného řadu Skuteč“.  Stavba byla již 

realizována v průběhu roku 2012.  Stavba se nachází v Pardubickém kraji přibližně 

30 km severovýchodně od města Pardubice v extravilánu obce Skuteč. 

V této části jsem vypracoval rozpočet na níže popsanou stavbu pomocí 

rozpočtového programu KROS plus 2013. Tento rozpočet je sestaven z výkazu výměr, 

který mi byl poskytnut a pracuji s ním jako s modelem. Následně pak jednotlivými 

opatřeními A – D bude snahou modelový rozpočet snížit optimalizací nákladů jak na 

materiály, ceny stavebních a montážních prací a pomocí stanovení veškerých nákladů 

fiktivní firmy, která propočítává své náklady na tuto zakázku. 

4.1 Charakteristika stavby 

Charakteristika stavby vychází ze zadávací dokumentace (Příloha č. 1). Jedná se 

o zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou 

v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 

a v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (Operační 

program životního prostředí), v platném změní na stavbu „Zkapacitnění výtlačného řadu 

Skuteč“. 

Název zadavatele:  Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o. 

IČ zadavatele:   25940015 

Sídlo zadavatele:  Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč 

Osoba oprávněná jednat: Pavel Novotný, jednatel společnosti 

Stavba se nachází v Pardubickém kraji v extravilánu obce Skuteč (přibližně 30 km 

severovýchodně od města Pardubice 

4.1.1 Předmět zakázky 

Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající ve zkapacitnění stávajících 

vodovodních výtlaků od úpravny vody po vodojemy. Nově bude vybudováno potrubí 

z tvárné litiny DN 250 mm s vnitřní polyuretanovou ochranou a vnější ochranou zinkem 

s nátěrem v celkové délce 3 226 m. Hloubka výkopu je 1,1 – 3,84 m, průměrná hloubka 

je pak 1,87 m. Trasa výtlačného řadu je po polních pozemcích. Stavební práce budou 

probíhat v obci Skuteč. Součástí předmětu zakázky je také dodání dokumentace 

skutečného provedení stavby. 

Součástí zakázky bude dále dodávka povinných publicitních prostředků, tedy 

informační tabule a pamětní desky, která bude zajišťovat propagaci projektu 
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podpořeného z OPŽP. Dodavatel musí respektovat závaznou podobu informačního 

panelu specifikovanou v Grafickém Manuálu publicity pro OPŽP. Informace více viz. 

http://www.opzp.cz/sekce/382/pravidla-publicity/ a http://www.opzp.cz/soubor-ke-

stazeni/40/12235-graficky_manual_publicity_pro_opzp_04_2011_web.pdf v aktuálním 

znění. Státní fond životního prostředí si vyhrazuje právo připravit pro příjemce podpory 

tiskový podklad informačního panelu, který musí dodavatel respektovat. 

Předpokládaná hodnota zakázky činí 22 666 206,00 Kč bez DPH, v této částce není 

započítána rezerva. 

4.1.2 Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Plnění zakázky bude rozděleno do dvou etap 

I.  etapa – trasa od úpravny vody k odbočce na Skutíčko 

0. až 1 660. m dle výkresové dokumentace 

a) Předpokládaný termín zahájení prací: 1.1.2012  

b) Termín dokončení: nejpozději do 31.12.2012 

Z toho: 

trasa od úpravny vody ke kruhovému objezdu u Botany (0. až 1 157. m 

výkresové dokumentace): 

a) Předpokládaný termín zahájení prací: 1.9.2012  

b) Termín dokončení: nejpozději do 30.9.2012 

Jedná se o zemědělsky využívanou plochu, termín stanoven s ohledem na 

provádění zemědělských činností. 

II. etapa – trasa od odbočky na Skutíčko k vodojemům 

1 660. až 3 226. m dle výkresové dokumentace 

a) Předpokládaný termín zahájení: 1.1.2013 

b) Termín dokončení: nejpozději do 31.12.2013 

 

Místem plnění je Skuteč. 

4.2 Model 

Tento model mi bude sloužit jako výchozí podklad pro srovnávání opatření, které 

jsem provedl pro snížení nákladů na této veřejné zakázce. Pro postup snížení nákladů 

jsem použil tato opatření: 

 Opatření A – výběr dodavatele materiálů, 

 Opatření B – výběr dodavatele zemních, montážních a ostatních prací, 

http://www.opzp.cz/sekce/382/pravidla-publicity/
http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/40/12235-graficky_manual_publicity_pro_opzp_04_2011_web.pdf
http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/40/12235-graficky_manual_publicity_pro_opzp_04_2011_web.pdf
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 Opatření C – spojení Opatření A a Opatření B, 

 Opatření D – využití výběru dodavatele materiálů a kalkulaci vlastních 

nákladů pro fiktivní firmu. 

Jednotlivým Opatřením se budu věnovat v následujících kapitolách, kde jim bude 

věnován dostatečný prostor. 

Model zahrnuje oceněný výkaz výměr předložený v zadávací dokumentaci na výše 

zmíněnou veřejnou zakázku, pomocí rozpočtového programu KROS plus s cenovou 

soustavou pro rok 2013.  Vytvořený rozpočet pro model je v Příloze č. 3. V této kapitole 

budou uvedeny pouze hodnoty z krycího listu a z rekapitulace. 

Modelový rozpočet vytvořený dne 26.9.2013 s cenou 23 638 883,28 Kč bez DPH. 

Je o 972 677,28 Kč, tedy o 4,29 % vyšší nežli udává zadávací dokumentace (Příloha 

č. 1). Důvodem je časový rozdíl vytvořených rozpočtů, kdy zadávací dokumentace 

používá cenovou soustavu z roku 2011, kdežto v mém rozpočtu se kalkuluje s cenovou 

soustavou pro rok 2013. Ceny jednotlivých položek se v čase mění, každým rokem mají 

spíše progresivní charakter, než-li degresivní, či-li snižující se hodnotu, ale toto téma 

není součástí mé diplomové práce. 

Modelový rozpočet udává v rekapitulaci rozpočtu jednotlivé hodnoty pouze pro 

HSV, žádné položky z PSV nejsou v rozpočtu zahrnuty. Jednotlivé položky rekapitulace 

rozpočtu jsou uvedeny v tabulce č. 

Tabulka 4-1 Rekapitulace rozpočtu pro model 

Stavba: Zkapacitnění výtlačného řadu Skuteč   

Objekt:     

Část:     

JKSO:      

      
Objednatel: Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o.   

Zhotovitel:     

Datum: 26.09.2013   
      

Kód Popis Cena celkem 

1 2 3 

HSV Práce a dodávky HSV 23 638 883,28 
1 Zemní práce 5 940 576,40 
4 Vodorovné konstrukce 283 129,00 
5 Komunikace 123 284,00 
8 Trubní vedení 15 884 496,40 
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 407 397,48 
99 Přesun hmot 1 091 882,48 

 
Celkem 23 638 883,28 

Rekapitulace rozpočtu je z důvodu sledování jednotlivých položek, jak se budou 

jednotlivé položky měnit v jednotlivých opatřeních. Je to názorná pomůcka pro 

hodnocení efektivity snížení nákladů. 
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4.3 Opatření A 

Toto opatření má za úkol snížit náklady na vybraný materiál vůči modelu. 

S cenami prací se v tomto opatření nepracuje. Nejvyšší položkou v rozpočtu je položka 

trubního vedení s cenou 15 884 496,40 Kč, která představuje 67,72 % z celkové 

rozpočtové ceny. V tomto opatření je popsáno snížení této částky poptávkou a výběrem 

vhodného dodavatele materiálů trubního vedení pro tuto veřejnou zakázku, snížení ceny 

obsypového materiálu a snížení ceny za skládkovné.  

4.3.1 Výběr dodavatele trubního vedení 

V rámci snížení ceny za materiál trubního vedení byli kontaktováni výrobci 

a prodejci, kterým byl zaslán seznam všech použitých trub a tvarovek které budou pro 

realizaci stavby potřeba (Příloha č. 4). Jednotliví výrobci a prodejci byli kontaktováni 

telefonicky a následně elektronickou poštou s oceněním materiálů trubního vedení. 

Výrobci a prodejci byli požádání o vytvoření ceny trubního vedení, jak cenou 

katalogovou, tak i s možným snížením ceny se kterou by vstupovali již jako 

subdodavatelé do výběrového řízení. Byli poptáni na materiál potrubí vycházející ze 

zadávací dokumentace na tuto stavbu. Poptávané potrubí je z tvárné litiny dle ISO 

2531/1991 a/nebo EN 545, vnitřní ochrana potrubí z vnitřní strany polyuretanovou 

vrstvou a z vnější strany pozinkováním a nátěrem. Tvarovky jsou chráněny z vnitřní 

i vnější strany epoxidovou vrstvou 250 μ.  

Pro výběr dodavatele trubního vedení byli poptáni tito výrobci a prodejci trubního 

vedení: 

 SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o., IČ 44794258, Tovární 388, 267 01 

Králův Dvůr, 

 HAWLE ARMATURY spol. s.r.o., IČ 26117606, Říčanská 375, 252 42 

Jesenice u Prahy a Duktus litinové systémy s.r.o., IČ 26117606, Růžová 

1386, 252 19 Rudná, 

 DORG TRUBNÍ SYSTÉMY, spol. s.r.o., IČ 25838792, U Zahradnictví 

123, 790 81 Česká Ves, 

 PTÁČEK – velkoobchod, a.s., IČ 25501143, U Velké ceny 413/4, 623 00 

Brno, 

 HAK velkoobchod s.r.o., IČ 27491226, Holandská 467, 533 01 Pardubice. 

Nabídky jednotlivých výrobců a prodejců materiálu trubního vedení jsou uvedeny 

v Příloze č. 5. 

Rozhodujícím kritériem pro výběr dodavatele materiálu trubního vedení je nejnižší 

cena. V následující tabulce jsou uvedeny název dodavatele, nabídková cena bez DPH 

a stanovené pořadí. 
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Tabulka 4-2 Výběr dodavatele trubního vedení 

Poř. Č. Název společnosti nabídková cena pořadí 

1. SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. 8 689 014,30 Kč 3. 

2. 
HAWLE ARMATURY spol. s.r.o. + Duk-

tus litinové systémy s.r.o. 
9 843 949,00 Kč 5. 

3. DORG TRUBNÍ SYSTÉMY, spol. s.r.o. 6 128 079,00 Kč 1. 

4. PTÁČEK – velkoobchod, a.s. 8 730 133,00 Kč 4. 

5. HAK velkoobchod s.r.o. 7 167 055,00 Kč 2. 

Jak je patrné z tabulky, jako dodavatel trubního vedení byla vybrána společnost 

DORG TRUBNÍ SYSTÉMY, spol. s.r.o. s celkovou cenou 6 128 079,00 Kč bez DPH. 

Tato částka představuje snížení ceny za trubní vedení o 52,5 %. 

4.3.2 Stanovení dodavatele štěrkopísku 

Vzhledem k obsypu potrubí štěrkopískem frakce 0-16, který představuje u modelu 

částku 195 493,50 Kč, jsem přistoupil k výběru pískovny v dosahu stavby. V dosahu 

stavby je pískovna GRANIT PROSETÍN, s.r.o., který udává cenu 103 Kč/t v objemu 

804,5 t je cena za štěrkopísek 82 863,50 Kč bez DPH, což představuje snížení ceny za 

štěrkopísek o 112 630 Kč. 

4.3.3 Stanovení poplatku za skládkovné 

Další výraznou položkou, kterou jsem se v Opatření A zabýval, je položka 

poplatku za uložení sypaniny na skládce. Model udává sumu 527 100,00 Kč za poplatky 

na skládkovné. Při konzultaci s hlavním dozorem stavby mi bylo sděleno, že se žádný 

poplatek za skládkovné neplatil, jelikož všechna zemina určená na uložení na skládkách 

byla po domluvě se zástupci města uložena na pozemky města Skuteč s nulovými 

poplatky. Proto jsem v tomto opatření vynechal poplatek za skládkovné. Tímto jsem 

snížil cenu zemních prací o 527 100,00 Kč. 

4.3.4 Porovnání Opatření A s Modelem 

Tabulka 4-3 Porovnání Opatření A s Modelem 

Kód Popis Model Opatření A 

1 2 3 4 

HSV Práce a dodávky HSV 23 638 883,28 14 656 380,28 
1 Zemní práce 5 940 576,40 5 300 846,40 
4 Vodorovné konstrukce 283 129,00 283 129,00 
5 Komunikace 123 284,00 123 284,00 
8 Trubní vedení 15 884 496,40 7 541 723,40 
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 407 397,48 1 407 397,48 
99 Přesun hmot 1 091 882,48 1 091 882,48 

 
Celkem 23 638 883,28 14 656 380,28 

Jak je z tabulky 4-3 patrné došlo ke snížení celkové ceny modelu 

o 8 982 503,00 Kč u Opatření A v procentuálním vyjádření jsem celkovou cenu snížil 

o 38 % na 62 % z původní ceny.  
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U zemních prací došlo ke snížení o 639 730,00 Kč z důvodu snížení ceny výběrem 

dodavatele štěrkopísku a domluvení nulových poplatků za uložení zeminy na skládce. 

Zemní práce byly sníženy těmito opatřeními o 8,92 %. 

U materiálu trubního vedení jsem poptáním a výběrem dodavatele snížil cenu 

o 8 342 773,00 Kč z celkové ceny stavební zakázky. U Trubního vedení došlo 

v procentuelním vyjádření ke snížení ceny o 52,52 %. 

4.4 Opatření B 

Opatření B spočívá ve snížení ceny poptávkou stavebních a montážních prací, kde 

ceny za materiál jsou převzaty z Modelu, tímto krokem bude zjištěna cena stavebních 

a montážních prací společností, která působí v delším časovém období na stavebním 

trhu. Poté mi poslouží k porovnání mnou navržených nákladů na stavební a montážní 

práce. 

4.4.1 Výběr dodavatele zemních prací 

Výběr dodavatele zemních prací byl proveden obdobným způsobem jako u výběru 

dodavatele materiálu trubního vedení. Z rozpočtu jsem vyjmul veškeré materiály 

a ponechal pouze stavební a montážní práce. Jednotlivým dodavatelům jsem zaslal 

rozpočet bez jednotkových a celkových cen k ocenění dle jejich jednotkových cen. 

V celkovém součtu bylo poptáváno více než 10 společností z Pardubického kraje, 

většina společností mi ani neodpověděla. Společnosti, které jsou uvedeny níže, jsem 

poptával k sestavení kompletního rozpočtu.  

Pro výběr zemních a montážních prací byli poptány tyto společnosti zabývající se 

zemními a montážními pracemi. 

 Terma a.s. Hradec Králové, IČ 53269811, Věkošská 106/16, 503 41 Hradec 

Králové, 

 Stavební huť Slatiňany, spol. s.r.o., IČ 00655261, Sečská 570, 538 21 

Slatiňany, 

 LTM Litomyšl, spol. s.r.o., IČ 41325687, Litomyšl - Kornice 53, 570 01 

Litomyšl, 

 KVIS Pardubice, a.s., IČ 02685307, Pardubice - Rosice 151, 533 53 

(Průmyslová zóna) 

 INSTAP, spol. s.r.o., IČ 56123318, Sládkova 868, 539 73 Skuteč, 

 ABK – Pardubice, a.s., IČ , Vodárenská 22, 530 03 Pardubice - Nemošice, 

 BP – STAV HK, s.r.o., IČ , Předměřická 407/3, 503 01 Hradec Králové - 

Plotiště nad Labem, 

 LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o., IČ 45538093, Kunětická 

2679, 530 09 Pardubice - Cihelna, 

 TRYO-GRUND, s.r.o., IČ62482943, Skuteč - Zbožnov 53, 539 73, 

 Stavební vodohospodářská, s.r.o., IČ 28771346, Olomoucká 139/4, 571 01 

Moravská Třebová, 
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 KOVIG K+P, s.r.o., IČ 25943421, Labská 37, 530 02 Pardubice - Bílé 

Předměstí, 

 AZSTAV Group, s.r.o., IČ 7765506, Jedlová 315, 569 91. 

Hlavním kritériem pro výběr dodavatele byla nejnižší nabídnutá cena. 

V následující tabulce jsou uvedeni všichni dodavatelé, kteří mi byli ochotni vypracovat 

rozpočet na zemní a montážní práce který je v Příloze č. 6, kde je uveden pouze 

rozpočet dodavatele s nejnižší nabídkou. Pro výběr dodavatele jsem si stanovil 

podmínku výběru minimálně ze tří kompletních nabídek, tyto nabídky jsou uvedeny 

níže i s pořadím nabídek dle kritéria nejnižší ceny. 

Tabulka 4-4 Výběr dodavatele zemních a montážních prací 

Poř. Č. Název společnosti nabídková cena pořadí 

1. ABK – Pardubice, a.s 5 217 813,57 Kč 2. 

2. BP – STAV HK, s.r.o. 5 100 461,73 Kč 1. 

3. Terma a.s. Hradec Králové 5 263 906,00 Kč 3. 

Při výběru dodavatele zemních a montážních prací byla vyhodnocena jako 

nejvýhodnější nabídka od společnosti BP – STAV HK, s.r.o. s nabídnutou cenou 

5 100 461,73 Kč bez DPH (rozpočet v Příloze č. 6). 

4.4.2 Porovnání Opatření B s Modelem 

Tabulka 4-5 Porovnání Opatření B s Modelem 

Kód Popis Model Opatření A 

1 2 3 4 

HSV Práce a dodávky HSV 23 638 883,28 21 411 949,71 
1 Zemní práce 5 940 576,40 3 507 463,40 
4 Vodorovné konstrukce 283 129,00 242 040,00 
5 Komunikace 123 284,00 117 824,00 
8 Trubní vedení 15 884 496,40 15 662 595,28 
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 407 397,48 1 882 027,03 
99 Přesun hmot 1 091 882,48 1 679 042,03 

 
Celkem 23 638 883,28 21 411 949,71 

Opatřením B tedy výběrem dodavatele na zemní a montážní práce byla snížena 

cena oproti Modelu o 2 226 933,57 Kč bez DPH, v procentuelním vyjádření došlo ke 

snížení ceny o 9,42 %. 

U zemních prací došlo k nejvyššímu snížení ceny oproti Modelu a to o 

2 433 113,00 Kč, snížení představuje o 40,96 % oproti zemním pracím v Modelu. 

U vodorovných konstrukcí došlo ke snížení ceny oproti Modelu o 41 089,00 Kč, 

což představuje snížení o 14,51 % oproti zemním pracím u Modelu. 

Snížení ceny montážních prací u trubního vedení o 221 901,12 Kč 

a v procentuelním vyjádření snížení o 1,4 %. Pokud vyjádřím pouze cenu za montážní 

práce (bez materiálu trubního vedení), která je 1 107 397,60 Kč, tak vzhledem k těmto 

pracem doje ke snížení o 20,03 % z montážních prací na trubním vedení. 
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Vybraný dodavatel na zemní a montážní práce u položky ostatní konstrukce 

a práce-bourání nemá cenu nižší než u modelu, ale naopak o 474 629,55 Kč vyšší, tedy 

o 33,72 %. Při rozboru jednotlivých položek jsem zjistil, že vybraná společnost si účtuje 

675 Kč/t za přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových, oproti 437 Kč/t který je 

uveden u Modelu. Rozdíl v těchto položkách je 591 415,01 Kč. Snížení ceny 

prováděných prací je u rozebrání a znovu osazení prvků sluneční elektrárny, kde 

v Opatření B je hodnota 35 000,00 Kč oproti 100 000,00 Kč u Modelu, dále došlo ke 

snížení ceny za odstranění povrchových znaků stávajícího vodovodu z 50 000,00 Kč 

u Modelu na 1 800,00 Kč u Opatření B. 

4.5 Opatření C 

4.5.1 Sestavení rozpočtu 

V tomto opatření došlo ke sloučení Opatření A a B. Jedná se o využití tří 

dodavatelů a to na materiál trubního vedení, kterým je společnost DORG TRUBNÍ 

SYSTÉMY, spol. s.r.o. Dalším dodavatelem je GRANIT PROSETÍN s.r.o., jako 

dodavatele štěrkopísku pro obsyp potrubí a posledním dodavatelem je BP – STAV HK, 

s.r.o., který je uvažován pro provedení veškerých stavebních a montážních prací. Stejně 

jako v Opatření A, tak ani u tohoto opatření nebude poplatek za uložení sypaniny na 

skládce. Rozpočet viz Příloha č. 7. 

Tímto opatřením docílím stanovení skutečné ceny na tuto stavbu, se kterou by se 

společnost BP – STAV HK, s.r.o. ucházela o tuto veřejnou zakázku. Tuto cenu použiji 

pro porovnání s Opatřením D. 

4.5.2 Porovnání Opatření C s Modelem 

Tabulka 4-6 Porovnání Opatření C s Modelem 

Kód Popis Model Opatření C 

1 2 3 4 

HSV Práce a dodávky HSV 23 638 883,28 12 956 546,71 
1 Zemní práce 5 940 576,40 3 394 833,40 
4 Vodorovné konstrukce 283 129,00 242 040,00 
5 Komunikace 123 284,00 117 824,00 
8 Trubní vedení 15 884 496,40 7 319 822,28 
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 407 397,48 1  882 027,03 
99 Přesun hmot 1 091 882,48 1 679 042,03 

 
Celkem 23 638 883,28 12 956 546,71 

Jak je z tabulky patrné, tak výběrem dodavatelů došlo ke snížení ceny 

o 10 682 336,57 Kč bez DPH, což představuje snížení 54,81 % oproti Modelu. Takto 

vysoké snížení přisuzuji jednotlivým dodavatelů, kteří mají jednotlivé náklady 

rozkalkulovány tak, aby jim nabídková cena pokryla výrobní režie, správní režie, 

odbytové režie a zisk. 

Použitím výběru jednotlivých dodavatelů se cena za zemní práce snížila 

o 2 545 743,00 Kč. Toto snížení představuje rozdíl o 42,85 % oproti Modelové ceně. 

Z celkové rozpočtované ceny se jedná o snížení 10,77 %. 
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Snížení u položek vodorovné konstrukce a komunikace, představuje v celkovém 

objemu celkem zanedbatelnou částku 46 549,00 Kč a z celkové rozpočtované Modelové 

částky představuje snížení o 0,20 %. 

Obdobně jako u Opatření A došlo i zde k výraznému snížení částky na trubní 

vedení a to poptáním dodavatele trubního materiálu a dodavatele montážních prací. 

Rozdíl ceny u Modelu a Opatření C je 8 564 673,72 Kč a oproti trubnímu vedení 

u modelu se cena snížila o 53,92 % a snížení z celkové rozpočtované Modelové částky 

o 36,23 %. 

Ostatní konstrukce a práce- bourání včetně přesunu hmot se výběrem dodavatele 

BP – STAV HK, s.r.o. dokonce zvýšily. Rozdíl Opatření C oproti Modelu je v položce 

přesunu hmot pro potrubí z trub litinových, kde je v rozpočtu u Modelu na měrnou 

jednotku 437,00 Kč/t oproti 675,00 Kč/t u Opatření C. Celkově se cena pro tuto položku 

rekapitulace zvýšila o 474 629,55 Kč, což představuje nárůst této položky oproti 

Modelu o 33,72 %. Tato částka představuje v celkovém rozpočtu u Modelu 2,01 %. 

4.6 Opatření D 

Toto Opatření zahrnuje sestavení rozpočtu na veřejnou zakázku „Zkapacitnění 

výtlačného řadu Skuteč“. Rozpočet bude sestavovat fiktivní firma, kterou jsem si pro 

tuto diplomovou práci vytvořil.  

V rámci této fiktivní firmy bude sestaven kalkulační vzorec, který bude rozčleněn 

dle jednotlivých položek, které obsahuje, jako jsou výrobní režie, správní režie, 

odbytové režie a zisk. Jednotlivé položky režií budou rozepsány do podrobností, ze 

kterých byly počítány.  

Je třeba říci, že zakázka, na kterou fiktivní firma bude sestavovat rozpočet má 

v zadávací dokumentaci dobu výstavby rozdělenou do dvou etap a stavba by měla trvat 

dva roky. Při konzultacích s nezávislým dozorem z informací od Městských vodovodů 

a kanalizací jsem zjistil, že stavba (obě etapy) byla vystavěna v roce 2012 za 9 měsíců 

od března do konce listopadu, této skutečnosti je využito i ve stanovení nákladů fiktivní 

firmy na zakázku. Bylo mi to odůvodněno tím, že majitel polí, na kterých byla stavba 

provedena v daných místech, kde stavba prochází, nevysázel žádné plodiny a tyto části 

pole nechal pro potřeby výstavby. Městské vodovody a kanalizace mu vyplatili ušlý 

zisk, na kterém se předem domluvili. 

4.6.1 Výrobní režie 

Výrobní režie budou rozděleny dle typového kalkulačního vzorce na přímý 

materiál, přímé mzdy, přímé stroje a ostatní přímé náklady. Jednotlivé náklady budou 

popsány v následujících kapitolách. 
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4.6.1.1 Přímý materiál 

Přímý materiál vychází ze zadávací dokumentace (Příloha č. 1) a projektové 

dokumentace s výkazem výměr (Příloha č. 2). Přímý materiál obsahuje materiál 

trubního vedení a štěrkopísek potřebný pro obsyp potrubí. 

Pro stanovení cen přímého materiálu je využito Opatření A, ve kterém se poptávali 

jednotliví dodavatelé a dle kritéria nejnižší ceny byly vybráni: 

 dodavatel štěrkopísku – GRANIT PROSETÍN, s.r.o. s nabídnutou cenou 

82 863,50 Kč bez DPH, 

 dodavatel materiálu trubního vedení – DORG TRUBNÍ SYSTÉMY, spol. 

s.r.o. s nabídnutou cenou 6 128 079,00 Kč bez DPH. 

Dále je třeba uvést, že stejně jako v předešlých Opatřeních není kalkulováno 

s poplatkem za uložení sypaniny, jelikož se sypanina ukládá na pozemky města Skuteč. 

Tato skutečnost vychází z informací od Městských vodovodů a kanalizací Skuteč. 

Celkové náklady na přímý materiál jsou: 6 210 942,50 Kč bez DPH. 

4.6.1.2 Přímé mzdy 

  Jde o mzdy pracovníků, kteří se přímo podílejí na stavebních a montážních 

pracích. 

Stanovení počtu hodin a normohodin na výrobního dělníka 

Stanovení počtu hodin a normohodin na výrobního dělníka na rok a na zakázku 

vychází z Přílohy č. 8. V tomto fondu bylo potřeba zjistit celkový nominální fond ve 

dnech na jednoho pracovníka, který vychází z počtu dní v roce 2014 a odečtení 

víkendových dní. Celkem pro rok 2014 je 252 dní nominálního fondu. V roce 2014 

bude připadat 9 dní svátků jako pracovních, tj. svátek připadá na pracovní týden. Při 

součtu je nominální fond ve dnech včetně placených svátků 261 dní v roce 2014. Při 

stanovení počtu dní musíme brát v úvahu, že zaměstnanci musí mít minimálně 20 dní 

dovolené, která vychází z platných zákonů v České republice, dále musíme zohlednit 

nemocnost pracovníků. Nemocnost pro svoji diplomovou práci uvažuji 10 pracovních 

dní. Těchto 30 dní, kdy jsou pracovníci na dovolené, nebo v nemoci je třeba odečíst od 

Nominálního fondu na pracovníka, tj. uvažuji 252 dní. Při odečtení právě těchto 30 dní 

dostanu využitelný fond ve dnech na pracovníka, který činí 222 dní v roce 2014. 

Máme vypočten využitelný fond ve dnech na pracovníka. Pro výpočet celkového 

počtu hodin na pracovníka za rok budeme uvažovat s denní pracovní dobou 8 hodin, 

která je v České republice běžně stanovovaná. Při vynásobení 8 hodinovou denní 

směnou a využitelného fondu ve dnech na pracovníka dostáváme hodnotu 1 776 

využitelného fondu v hodinách na dělníka za rok. Tato hodnota vyjadřuje, kolik hodin 

bude jeden dělník pracovat v roce 2014 a za které mu patří dle smlouvy mzda. 

Pracovníci, ač je snaha o co nejvyšší využití pracovní síly, kterou představují, tak 

nepracují výše uvedených 8 hodin čistého času denně. Pro vyjádření počtu normohodin 
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na pracovníka je potřeba říci, že pracovník si během směny potřebuje dojít na toaletu, 

občerstvit atd., tímto vzniká neproduktivní čas, ve kterém dělník nepracuje, ale je za něj 

placen. Při stanovení počtu normohodin je třeba neproduktivní čas odečíst od 

využitelného počtu hodin za pracovníka. Pro svoji diplomovou práci uvažuji, možná až 

s vysokou hodnotou, kdy uvažuji, že pracovník má neproduktivní čas 10 % z 8 

hodinové pracovní směny. To znamená, že kalkuluji se 7,2 normohodinami na 

pracovníka za den, tedy 48 minut denně připadá na pracovníka jako neproduktivní čas 

z hlediska firmy. Při vynásobení využitelným fondem ve dnech 222 dostaneme 

množství výkonů v produktivních normohodinách na dělníka za rok, která v mém 

případě činí 1598 Nh za dělníka na rok. 

Při sestavování počtu hodin a normohodin na zakázce bude postup stejný, pouze se 

bude lišit nominální fond ve dnech, počet pracovních svátků, počet dní dovolené 

a nemocenské. Nominální fond ve dnech a počet placených svátků vychází z kalendáře, 

počet dní nemocenské a dovolené je stanoven jako poměr počtu měsíců zakázky k počtu 

měsíců v roce.  Při trvání zakázky po dobu 9 měsíců (březen až konec listopadu 2014) je 

uvažováno s hodnotou nominálního fondu 190 dní na pracovníka, počtem placených 

hodin na zakázce 1 552 a počtem normohodin na zaměstnance 1 217 Nh. 

Stanovení počtu výrobních pracovníků 

Při stanovení počtu výrobních pracovníků jsem využil systému KROS plus 2013, 

kde rozborem jednotlivých položek jsem vytvořil seznam všech pracovních pozic pro 

jednotlivé položky rekapitulace. Seznam obsahuje všechny pracovní pozice, které jsou 

pro danou zakázku zapotřebí, seznam také obsahuje množství Nh, na jednotlivé 

položky, jednotkovou cenu, jednotkový náklad, celkový náklad a celkové množství 

normohodin pro pracovníka. Tento seznam je vytvořen pro jednotlivé položky 

rekapitulace.  Za pomoci tohoto seznamu bylo možné vytvořit seznam všech pracovníků 

na zakázce v členění dle pracovní pozice a jednotkové ceny. Seznam pracovníků, 

normohodin a ceny je uveden v Příloze č. 9. 

Ze seznamu pracovníků (Příloha č. 9) jsem zjistil, že celková částka pro všechny 

pracovníky z rozpočtu pro Model je 2 188 525,62 Kč a celkový počet normohodin na 

zakázku je 22 691,36 Nh, celkový počet pracovníků zatříděný podle pozice (dělník, 

strojník, montér, řemeslní či řidič) a jednotkové ceny je 16. Pro jednotlivé pracovní 

pozice byly vypočteny celkové finanční náklady a celkové množství normohodin na 

zakázku.  

Pro stanovení počtu pracovníků zatříděných podle pracovní pozice a jednotkové 

ceny je využita hodnota vypočtená v předchozí kapitole. Jedná se o hodnotu počtu 

normohodin stanovených na zakázku, který je 1 217 Nh za zakázku na zaměstnance. Při 

výpočtu počtu pracovníků jsem podělil celkové množství normohodin pro daného 

pracovníka seznamu počtem normohodin na jednoho pracovníka. Počet pracovníku 

tímto vztahem vyšel 18,648 pracovníků. 

Pro stanovení počtu pracovníků pro fiktivní firmu jsem vycházel z pracovníků 

zatříděných dle pozice a jednotkové ceny (viz. tabulka níže). V seznamu pracovníků 

jsou uvedeni dělníci, montér, řemeslníci, strojníci a řidiči sloupec č. 1. Při stanovení 
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počtu pracovníků ve členění podle pracovní pozice sl. č. 5 na zakázku byl sloupec č. 4 

vydělen počtem Nh za pracovníka na zakázce tedy hodnotou 1 217 Nh. Při stanovení 

počtu pracovníků byly pracovní pozice montéra, řemeslníka a strojníka sloučena do 

pracovní pozice dělníka podle jednotkových cen, pracovní pozice řidiče zůstala 

zachována (viz. sl. č. 6). Počet pracovníků fiktivní firmy je uveden ve sl. č. 7, kde byly 

do pozice dělníka s jednotkovou cenou 83,50 zařazeno 11 pracovníků a jednotkovou 

cenou 93,60 zařazeno 6 pracovníků. Pracovní pozice řidiče budou obsazeny dvěma 

pracovníky s jednotkovou cenou 93,60 a 105,00. Celkový počet výrobních pracovníků 

fiktivní firmy tak bude 19. 

Tabulka 4-7 Seznam pracovníků 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Pracovní pozice 

dle Modelového 

rozpočtu 

J. cena Celkový ná-

klad v Kč 
Celkové 

množství 

Nh 

Počet pra-

covníků na 

zakázku 

Počet pra-

covníků pro 

J. cenu 

Počet pracov-

níků fiktivní 

firmy 

Dělník 67,10 4 336,00 65,62 0,053 0,053   

Dělník II 83,50 1 072 507,76 12 844,40 10,556 11,029 11,00 

Dělník III 93,60 545 645,04 5 830,54 4,791 5,189 6,00 

Dělník IV 105,00 8 342,88 7946 0,0653 0,817   

Dělník V 112,50 2 905,88 25,83 0,021 0,021   

Montér 83,50 483,63 5,79 0,005     

Řemeslník 83,50 740,88 14,66 0,012     

Řemeslník I 93,60 196,37 2,10 0,002     

Řemeslník II 105,00 88 703,79 844,80 0,694     

Strojník I 83,50 46 407,13 555,77 0,457     

Strojník II 93,60 45 177,45 482,67 0,400     

Strojník III 105,00 7 345,28 69,69 0,058     

Řidič  93,60 152 280,54 1 626,16 1,336 1,336 1,00 

Řidič II 105,00 25 687,31 244,64 0,201 0,202 1,00 

Řidič III 112,50 54,00 0,48 0,001     

Řidič IV 127,00 60,96 0,48 0,001     

Celkem  2 188 525,62 22 691,36 18,648 18,648 19 

Výpočet mezd na výrobní pracovníky za zakázku a za rok 

K výpočtu mzdy na výrobní pracovníky je potřeba počet placených hodin na 

zakázku a rok, které činí pro zakázku 1 552 hodin a 2 088 hodin za rok. Zatřídění 

jednotlivých pracovníků do jednotlivých mzdových tarifů v Kč/h. 

Mzdové náklady budou propočítaný na jednoho pracovníka v daném tarifu 

průměrně za jeden měsíc v členění za zakázku a za rok. Mzdy budou zahrnovat zákonné 

položky, podle kterých jsou mzdy vytvářeny. Následně pak budou vypočítány celkové 

náklady za zaměstnance. Výpočet mzdy na výrobní pracovníky je uveden 

v podrobnostech viz. tabulka níže. 
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Tabulka 4-8 Mzdové náklady výrobních pracovníků 

Jeden zaměstnanec 
Dělník - tarif 83,50 

Kč/h 

Dělník + řidič - tarif 

93,60 Kč/h 

Řidič - tarif 105,00 

Kč/h 

Zakázka Rok Zakázka Rok Zakázka Rok 

Hrubá hodinová mzda 83,50   93,60   105,00   

Hrubá měsíční mzda 14 399 14 529 16 141 16 286 18 107 18 270 

Zdravotní pojištění (4,5 %) 648 654 727 733 815 823 

Sociální pojištění (6,5 %) 936 945 1 050 1 059 1 177 1 188 

Zdravotní pojištění (9 %) 1 296 1 308 1 453 1 466 1 630 1 645 

Sociální pojištění (25 %) 3 600 3 633 4 036 4 072 4 527 4 568 

Superhrubá mzda 19 300 19 500 21 700 21 900 24 300 24 500 

Záloha na daň z příjmu 2 895 2 925 3 255 3 285 3 645 3 675 

Sleva na poplatníka 1 553 2 070 1 553 2 070 1 553 2 070 

Srážky celkem 2 927 2 454 3 480 3 007 4 085 3 616 

Čistá měsíční mzda 11 473 12 075 12 661 13 279 14 022 14 654 

Měsíční mzdový náklad 19 295 19 470 21 630 21 824 24 264 24 483 

Počet zaměstnanců 11 7 1 

Celkové měsíční náklady 212 246 214 170 151 409 152 771 24 264 24 483 

Celkové náklady  1 910 216 2 570 040 1 362 677 1 833 250 218 373 293 796 

Celkové náklady na mzdy za výrobní pracovníky za rok činí 4 697 086,00 Kč. 

Celkové náklady na mzdy za výrobní dělníky za zakázku jsou 3 491 266,00 Kč. 

4.6.1.3 Přímé stroje 

Stanovení počtu a výběr strojů na zakázku 

Stanovení strojů na zakázku vychází z Modelového rozpočtu, kdy se postupovalo 

obdobným způsobem jako u stanovení počtu pracovníků. Tedy vypsáním strojů 

u jednotlivých položek rozpočtu, kde jsem vypisoval jednotkovou cenu, celkový náklad 

a celkový počet normohodin stroje pro danou položku. Tyto stroje jsem seřadil 

v členění dle položek rekapitulace rozpočtu, aby bylo možné vyjádřit potřebné stroje 

pro zemní práce, vodorovné konstrukce, komunikace, trubní vedení apod. Stroje pro 

jednotlivé práce jsem uskupil do celkového Seznamu strojů (Příloha č. 10), ve kterém 

jsou vynechány stroje pro zřízení komunikací, které budou provedeny společností Jiří 

Pergl, IČ 49838695, se sídlem K Dědu 1 705, 266 01 Beroun 2, který dle jeho platného 

ceníku nabídl cenu za zřízení komunikací 271 855,89 Kč bez DPH. Vynechání položky 

komunikací je z důvodu vysokého strojního vybavení pro zřízení komunikace a tudíž 

i vysokých nákladů na pořízení těchto strojů, které jsou v rozsahu provádění 

komunikací na zakázce nerentabilní. 

Jak je ze seznamu strojů (Příloha č. 10) patrné, tak na provedení zakázky by mělo 

být potřeba celkem 16 strojů s celkovým počtem normohodin 5 286,42. Při rozboru 

rozpočtu jsou největšími položkami strojů, co se týče jak nákladů na pořízení, nákladů 

na provoz a celkového množství normohodin tyto stroje: 
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 dozer na pásovém podvozku, 

 lopatové rypadlo na kolovém podvozku, 

 jeřáb mobilní na automobilovém podvozku,  

 nákladní automobil sklápěč. 

Při konzultacích se stavebním dozorem a dodavatelem stavby mi byly poskytnuty 

údaje, jaké hlavní stroje byly využity na provedení stavby. Dodavatel stavby využil 

traktorbagr od společnosti JCB, použitím tohoto stroje nahradil stroje z mého seznamu 

strojů, které jsou dozer na pásovém podvozku, lopatové rypadlo a mobilní jeřáb. Stroj 

JCB použil z důvodu využití vlastních kapacit a mnohoúčelností využití právě tohoto 

stroje, kterým se nahradí dozer, lopatové rypadlo a jeřáb, pokud je rameno traktor bagru 

vybaveno hákem. K dopravě využil nákladní automobil TATRA 815 6x8. 

Při výběru strojů jsem se řídil odůvodněním (viz. odstavec výše) potřebnosti 

a maximálního využití strojů dodavatele stavby. Z tohoto mi vyplynulo použití těchto 

strojů pro výkopové, montážní a dopravní práce. 

 JCB 4CX pro výkopové a montážní práce, 

 MAN TGS 41.440 S3 pro dopravu materiálu. 

Výše zmíněné stroje by nepostačili k zajištění veškerých prací na stavbě. Z tohoto 

důvodu budou pro stavební práce využity ještě tyto stroje s pořizovací hodnotou vyšší 

než 40 000 Kč, tyto stroje je možné zařadit do dlouhodobého hmotného majetku (DHM) 

a uplatnit na ně odpisy. Jedná se o tyto stroje. 

 Masalta MR 68 H Honda GX 100 – pěch pro hutnící práce, 

 Iveco Turbo Daily 2,8 DCi – nákladní dodávku s ramenem, pro dopravu 

a složení drobného materiálu. 

Pro provedení stavby bude potřeba dalšího pracovního nářadí a pomůcek. Dalšími 

stroji potřebnými k provedení stavby a které již nejsou zařazeny do DHM jsou. 

 Aku vrtačka NAREX ASV 14 EA, 

 Řetězová pila Husquarna 135, 

 Kompresor Orlík PKS 4-2/25, 

 Kalové čerpadlo PS15-0,75. 

Při stanovení počtu strojů byly některé stroje sloučeny v jeden což je případ 

traktorbagru JCB 4CX. Stanovení počtu pracovních dní pro jednotlivé stroje jsem 

provedl s uvažováním 6 normohodin na den, touto hodnotou jsem vydělil celkový počet 

normohodin u daného stroje a výsledné číslo mi udává využití stroje na zakázce ve 

dnech. Tuto operaci jsem provedl k zajištění nepřekročení termínů prováděných prací 

jednotlivými stroji, tedy devíti měsíců.  V tabulce níže jsou uvedeny hodnoty 

normohodin a počtu dní pro jednotlivé stroje. 
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Tabulka 4-9 Doba provozu strojů 

1. 2. 4. 

Pracovní stroj Celkový 

počet 

Nh na 

zakázce 

Počet dní provo-

zu na zakázce 

s 6 Nh/den 

JCB 4CX 938,71 156,45 

MAN TGS 41.440 S3 244,26 40,71 

Masalta MR 68 H Honda GX 100 703,98 117,33 

Iveco Turbo Daily 2,8 DCi 21,84 3,64 

Husquarna 135 63,22 10,54 

Kompresor Orlík PKS 4-2/25 26 4,38 

Kalové čerpadlo PS15-0,75 3 250 162,50 

Kalové čerpadlo má dobu provozu stanovenou na 20 Nh/den, z důvodučerpání 

spodní vody k výkopů. 

Stanovení nákladů na jednotlivé stroje 

Pro stanovení nákladů na stroje je třeba znát pořizovací cenu stroje (pro stanovení 

ročního odpisu), opravy za rok, pojištění stroje, předpokládaný počet ujetých kilometrů 

nebo počet plánovaných normohodin, spotřebu pohonných hmot a spotřebu provozních 

hmot, náklady na pneumatiky a ostatní náklady. K podrobnějšímu stanovení těchto 

nákladů jsem využil firmy sídlící v mém okolí, neboť mi byli ochotni sdělit náklady na 

jednotlivé položky, aby mé propočítané náklady na 1 km jízdy nebo 1 motohodinu 

provozu stroje byly co nejpřesnější. Dotazoval jsem se i jednotlivých výrobců strojů 

o sdělení nákladů na tyto stroje. Výsledkem je dle mého názoru velice přesné stanovení 

nákladů na jednotlivé stroje. 

Náklady na jednotlivé stroje jsou v podrobnostech uvedeny v Příloze č. 11. 

Náklady na nákladní automobil 

Nákladní automobil pro fiktivní firmu jsem si zvolil MAN TGS 41.440 8x6 BB 

Euro 6, v rámci snížení pořizovacích nákladů bylo vozidlo pořízeno jako ojeté 

s pořizovací cenou 1 632 290,00 Kč s uvažováním vyšších nákladů na opravy 

v jednotlivých letech, kde uvažuji celkové roční náklady na opravy 120 000 Kč. 

Povinné ručení na tento druh vozu byl vypočten za pomoci internetového serveru 

epojištění, kde byla vykalkulována cena pojištění 20 381 Kč za rok. Při zjišťování 

nákladů na pohonné a provozní hmoty mi výrobce sdělil veškeré mnou požadované 

hodnoty a tak i propočet nákladů na 1 km jízdy stroje je vypočten s velikou přesností.  

Cena za jeden ujetý kilometr bez prostojů a mzdových nákladů, při ročním počtu 

najetých kilometrů 45 000 je vypočtena na 23,46 Kč za ujetý kilometr. 

Celkové roční náklady na nákladní automobil jsou 1 055 549,90 Kč/rok. 
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Náklady na zakázku byly vypočítány poměrem počtu měsíců provádění stavby 

k počtu měsíců v roce a celkové náklady uvažované na zakázce činí 

879 624,92 Kč/zakázka. 

Náklady na traktorbagr 

Pro veškeré výkopové a montážní práce za použití jeřábu mi byl doporučen pro 

tyto práce traktorbagr od firmy JCB s výrobním označením 4CX. Pro snížení 

pořizovacích nákladů byl vybrán stroj ojetý s pořizovací cenou 1 112 000 Kč. Náklady 

na tento stroj jsem konzultoval s pobočkou JCB v Hradci Králové pro co největší 

přesnost při stanovení nákladů na opravy, provozní a pohonné hmoty. Roční náklady na 

opravy za rok činí 80 000 Kč. Pojištění na tento stroj jsem si vykalkuloval na 

15 520 Kč.  

Při výpočtu nákladů na jednu motohodinu bez mzdových nákladů a prostojů jsem 

uvažoval s počtem 1 557 normohodin za rok. Při této kalkulaci je náklad na jednu 

motohodinu 359,40 Kč za rok. Náklad na jednu motohodinu na zakázku je stanoven 

z počtu 1 220 motohodin na zakázku, pak je kalkulovaná cena 368,86 Kč/Mh za 

zakázku. 

Celkové roční náklady na tento stroj jsou 559 584,24 Kč. 

Celkové náklady vypočítané na zakázku činí 259 090,52 Kč. 

Náklady na nákladní dodávku 

 Pro zajištění stavební výroby jsem do fiktivní firmy pořídil nákladní dodávku 

s ramenem pro nakládání a skládání materiálu. Pořizovací cena nákladní dodávky 

IVECO Turbo Daily 2,8 za 360 000 Kč. Pro stanovení nákladů byly využity informace 

o nákladech od prodejce těchto vozů, který pro celkový počet najetých kilometrů 

40 000 km uvádí hodnotu oprav 25 000 Kč/rok. Při kalkulaci povinného ručení byl opět 

využit server epojištení, kde je uváděna částka za rok 9 336 Kč. Další náklady jsou 

uvedeny v Příloze č. 11.   

Při propočítání veškerých ročních nákladů je suma nákladů na toto vozidlo 

280 963,28 Kč. 

Náklady na zakázku jsou vyjádřeny poměrově vzhledem k době trvání stavby 

9 měsíců a počtu měsíců v roce a náklady vozidla na zakázku činí 234 136,07 Kč. 

Náklady na hutnící pěch 

Pro hutnící práce byl vybrán pěch Masalta MR 68 H Honda Gx 100 s pořizovací 

cenou 47 877 Kč. Tento pěch byl vybrán vzhledem ke svým rozměrům hutnící desky, 

tak aby bylo možné hutnit obsypový materiál potrubí ve výkopech. Při stanovovaní 

nákladů jsem vycházel z údajů prodejce tohoto pěchu, který udává při uvažovaném 

počtu 1 557 hodin provozu za rok s opravami v hodnotě 5 000 Kč. Spotřeba pohonných 

hmot a provozních hmot je stanovena dle údajů prodejce vztažených na jednu 

motohodinu. 
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Celkové náklady na hutnící pěch s uvažovaným počtem motohodin 1 557 za rok 

jsou náklady 107 425,22 Kč/ rok. Náklady pak na jednu motohodinu jsou vypočítány na 

75,59 Kč/Mh. 

Při výpočtu nákladů na zakázku jsem uvažoval s vypočítaným počtem 845 

motohodin potřebných na zakázku. Vypočítané celkové náklady pak na zakázku jsou 

58 285,06 Kč. Při propočítání pak vychází cena za jednu motohodinu na 79,12 Kč/Mh. 

4.6.1.4 Ostatní přímé náklady 

Do ostatních přímých nákladů jsem zahrnul náklady na dodávkové automobily, 

osobní automobil a náklady na zřízení komunikace dodavatelskou firmou.  

Náklady na zřízení komunikace provede dodavatelská firma Jiří Pergl. Z důvodu 

vysoké strojní náročnosti na zřízení vozovek a nerentabilitou těchto strojů pro fiktivní 

firmu na zakázku. Firma Jiří Pergl nabídla zřízení komunikací s cenou 271 855,89 Kč. 

Tato cena byly stanovena po konzultaci z dostupného ceníku na stránkách dodavatele 

www.asfalt.cz/ceník. 

Dodávková vozidla a automobil uvažuji pro dopravu výrobních pracovníků 

a případnou dopravu drobného materiálu a nářadí. Přepravní dodávky budou využívány 

výrobními pracovníky ke svážení pracovníků na a ze stavby. Další vůz je uvažován 

Škoda fabie 1,2 TSi, jako vozidlo sloužící na zakázce pro dopravu 

technickohospodářských pracovníků.  

 Renault Trafic 2.0 DCi – šestimístná dodávky, 

 Renault Trafic 1,9 DCi – devítimístná dodávky, 

 Škoda fabia 1,2 TSi. 

Náklady na přepravní dodávky 

V rámci zajištění dopravy pracovníků na zakázce fiktivní firma pořídila dvě 

dodávkové vozidla Renault tradic 2,0 a 1,9 DCi s celkovou přepravní kapacitou patnácti 

osob.  

Tyto dodávky byly pořízeny jako ojeté s pořizovací cenou 200 000 Kč 

a 114 900 Kč. Uvažovaný počet kilometrů je 30 000 km a 20 000 km. Při výpočtu 

nákladů jsem vycházel z informací firmy, která tyto dodávky provozuje. Náklady na 

provoz jsou stanoveny s vysokou přesností. 

Náklady na vozidlo Renault tradic 2,0 TDCi z roku 2008 pro 6 pracovníků 

s ročním počtem najetých kilometrů 30 000 km a pořizovací cenou 200 000 Kč jsou 

vypočítány na jeden ujetý kilometr 6,20 Kč/km. Celkové roční náklady jsou 

185 959,00 Kč, přepočítány na zakázku jsou pak náklady 154 965,83 Kč/zakázka. 

Náklady druhého vozidla pro přepravu 9 pracovníků Renaultu Trafic 1,9 TDCi 

s uvažovaným počtem najetých kilometrů 20 000 km a pořizovací cenou 114 900 Kč. 

Při rozpočítání veškerých nákladů a jejich vyjádření na jeden ujetý kilometr vychází 
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cena 6,75 Kč/km. Celkové roční náklady pak jsou 135 057 Kč/rok. Náklady této 

dodávky jsou pak vypočteny na 112 547,50 Kč. 

Celkové roční náklady na tyto dvě dodávková vozidla jsou vypočítány na hodnotu 

321 016,00 Kč/rok. 

Uvažované celkové náklady na zakázku pak jsou vypočítány na 267 513,33 Kč. 

Náklady na osobní automobil 

Pro potřeby dopravy technickohospodářských pracovníků na zakázce byl vybrán 

vůz Škoda fabie 1,2 TSi s pořizovací cenou 200 000 Kč. Stanovení nákladů bylo 

převzato od společnosti ŠKODA AUTO, 

Celkové náklady na ujetý kilometr jsou 3,37 Kč. Náklady na provoz a údržbu 

osobního automobilu za rok jsou 67 448,00 Kč, při přepočítání nákladů na zakázku 

dostaneme hodnotu 56 206,67 Kč.  

Celkové náklady na ostatní přímé náklady za rok jsou vypočítány na 

660 319,89 Kč. 

Na zakázku jsou pak tyto náklady vypočítány na 565 575,89 Kč. 

4.6.2 Správní režie 

Správní režie pro fiktivní firmu jsou kalkulovány s ohledem na zajištění zázemí 

firmy, vybavení kanceláří, nákupu notebooků s potřebnými softwarovým vybavení, 

dalšími náklady započtenými do správních režií je splácení úroků na podnikatelský 

úvěr, bankovní poplatky a mzdy na technickohospodářské pracovníky. Náklady na 

správní režie budou rozpočítány v členění na rok a za zakázku, tyto náklady jsou 

popsány níže.   

Náklady na zázemí firmy 

Náklady za pronájem zázemí fiktivní firmy jsou stanoveny na lokalitu Uherské 

Hradiště u Pardubic, kde jsou uvažovány uzamykatelné garáže pro pracovní stroje, 

sklady materiálů, prostory pro kancelář a šatny výrobních pracovníků. V této lokalitě se 

daný areál nachází. Při telefonickém rozhovoru mi firma, která tento areál využívá, 

sdělila, že si areál pronajímá za 15 000 Kč/měsíc a průměrné měsíční náklady na 

energie jsou 5 000 Kč. 

   Náklady na pronájem a energie jsem tak určil na 20 000 Kč/měsíc. Celkové 

náklady na rok jsou 240 000 Kč, uvažované náklady na zakázku pak 180 000 Kč. 

Náklady na vybavení kanceláře 

Tyto náklady jsem uvažoval 25 000 Kč jako paušál. Dle zkušeností s nákupem 

kancelářského nábytku ve firmě, kde pracuji, je pro dva technickohospodářské 

pracovníky tato suma na vybavení kanceláře dostačující.  
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Celkové náklady na vybavení kanceláře uvažuji 25 000 Kč. 

Náklady na počítačové vybavení 

Náklady na počítačové vybavení zahrnují nákup dvou přenosných počítačů včetně 

příslušenství (myš, připojení k internetu, tiskárna). Náklady na počítačové vybavení 

byly vypočteny na 20 000 Kč za rok i na zakázku. 

Náklady na softwarové vybavení 

Tyto náklady byly odhadnuty na 4 000 Kč na rok i zakázku. 

Náklady na podnikatelský úvěr 

Fiktivní firma nemá dostatečné své prostředky pro nákup veškerého strojního, 

automobilového vybavení, proto na nákup těchto položek byl sjednán podnikatelský 

úvěr od společnosti ACEMA Credit. Výše úvěru je 4 000 000 Kč, splatnost úvěru je 

uvažována 10 let s úrokovou sazbou 7,89 % a RPSN 10,53 %. Režim splácení je 

nastaven jako roční splátky s konstantním úmorem. Podnikatelský úvěr je možné čerpat 

od 1.1.2014. Při výpočtu tohoto úvěru bylo využito e kalkulačky na internetovém 

serveru této společnost. 

Měsíční splátka úvěru se započítáním veškerých poplatků je 48 709,00 Kč. 

Celková roční splátka úvěru je 584 508,00 Kč a uvažovaná splátka připadající na 

zakázku je 438 381,00 Kč. 

Náklady na bankovní poplatky 

Bankovní poplatky jsem pro fiktivní firmu stanovil paušálně s celkovou cenou za 

bankovní poplatky na rok 7 200 Kč, bankovní poplatky na zakázku jsou stanoveny 

v poměru podle počtu měsíců trvání zakázky na 5 400 Kč. 

Náklady na mzdy technickohospodářských pracovníků 

 Pro fiktivní firmu jsem zvolil celkový počet pracovníků na 2. Tito pracovníci 

budou zajišťovat celkový chod firmy, což znamená fakturace, řízení nákladů, účtování 

jednotlivých položek, náklady na mzdy atp.  

Mzdy pracovníků budou stanoveny paušálně na jeden měsíc a to v celkové měsíční 

hrubé mzdě 20 000 Kč za měsíc na jednoho pracovníka. 

Stanovení jednotlivých měsíčních nákladů je uvedeno v tabulce Mzdové náklady 

na technickohospodářské pracovníky. 

 

 

 



68 

Tabulka 4-10 Mzdové náklady na technickohospodářské pracovníky 

Č. položky Položka mzdy Měsíční náklad 

1 Hrubá měsíční mzda 20 000 

2 Zdravotní pojištění (4,5 %) = 0,045 * ř. 1 900 

3 Sociální pojištění (6,5 %) = 0,065 * ř. 1 1 300 

4 Zdravotní pojištění (9 %) = 0,09 * ř. 1 1 800 

5 Sociální pojištění (25 %) = 0,25 * ř. 1 5 000 

6 Superhrubá mzda = ř. 1 + ř. 4 + ř. 5 26 800 

7 Záloha na daň z příjmu = 0,15 * ř. 6 4 020 

8 Sleva na poplatníka 2 070 

9 Srážky celkem = ř. 2 + ř. 3 + ř. 7 – ř. 8 4 150 

10 Čistá měsíční mzda = ř. 1 – ř. 9 15 850 

11 Mzdové náklady zaměstnavatele = ř. 1 + ř. 4 + ř. 5 26 800 

12 Počet technickohospodářský pracovníků 2 

13 Celkové náklady na THP pracovníky za měsíc = ř. 11 * ř. 12 53 600 

14 Celkové náklady na THP pracovníky za rok = ř. 13 * 12  643 200 

15 Celkové náklady na THP pracovníky za rok = ř. 13 * 9 482 400 

Při stanovení nákladů na mzdy, v členění dle typového kalkulačního vzorce jsou 

náklady na mzdy THP za rok 480 000 Kč a na zakázku 360 000 Kč.   

Sociální a zdravotní pojištění na pracovníky za rok tvoří cenu 163 200 Kč a na 

zakázku pak 122 400 Kč. 

4.6.3 Odbytové režie 

Středisko odbytové režie zahrnuje náklady spojené s předáním stavby, náklady na 

komunikační služby a na průzkum trhu a činnosti s tím související. 

Pro fiktivní firmu byly stanoveny za odbytové režie webové presentace s cenou 

6 000 Kč na rok a 4 500 Kč za zakázku. 

Do odbytových režií je zahrnuta i cena za komunikační služby pro dva mobilní 

telefony s neomezeným tarifem za volání a SMS za 500 Kč/tel na měsíc. Celkem za 

komunikační služby za rok je cena 12 000 Kč, cena za komunikační služby na zakázku 

je 9 000 Kč. 

Do ostatních odbytových nákladů je zahrnuto vypracování nabídky do veřejné 

soutěže a vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. Celková cena za 

ostatní odbytové náklady na zakázku a za rok je 27 000 Kč. 

Celková cena za odbytové režie je stanovena na 45 000 Kč za rok a 40 500 Kč na 

zakázku. 
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4.6.4 Zisk 

Zisk na zakázce uvažuji 628 148 Kč, což představuje 69 744 Kč zisku za každý 

odpracovaný měsíc. 

4.6.5 Typový kalkulační vzorec 

Typový kalkulační vzorec vychází z jednotlivých režií a zisku.  Jednotlivé režie 

jsem sloučil do přehledné tabulky, kde jsou uvedeny náklady na zakázku a za rok, kde 

náklady za rok vycházejí právě ze zakázky. Tedy, že náklady na materiál zůstávají 

shodné se zakázkou, ale náklady na stroje a mzdy výrobních dělníků a THP pracovníků 

jsou vykalkulovány na celý rok, správní a odbytové režie jsou také kalkulovány na celý 

rok. Uvažovaný zisk zůstává shodný jak u zakázky, tak u propočtu na celý rok. 

   Tabulka 4-11 Typový kalkulační vzorec s propočtem nákladů na zakázku a rok 

Poř. 

Č. 
Specifikace nákladu 

Rok 2014 

Zakázka Ročně 

1. Přímý materiál 7 489 651 7 489 651 

2. Přímé mzdy (výrobní pracovníci) 3 491 266 4 697 086 

3. Přímé stroje 1 886 397 2 430 203 

  4.a Pracovní nářadí a pomůcky 43 278 43 278 

  4.b Ochranné pomůcky, pracovní oděvy 36 620 36 620 

  4.c Odpisy 260 054 346 738 

  4.d Provozní hmoty 959 386 1 294 566 

  4.e Servis a údržba 191 667 230 000 

  4.f Povinné ručení 37 698 45 237 

  4.g Silniční daň 33 975 45 300 

  4.h Dálniční známky 0 0 

4. Ostatní přímé náklady 595 576 660 320 

Vlastní náklady výroby 12 867 315 14 616 940 

5. Správní režie 1 155 181 1 523 908 

  5.a Pronájem areálu a náklady na provoz 180 000 240 000 

  5.b Vybavení kanceláře 25 000 25 000 

  5.c Notebooky + příslušenství 20 000 20 000 

  5.d Software 4 000 4 000 

  5.e Úroky z úvěru 438 381 584 508 

  5.f Bankovní poplatky 5 400 7 200 

  5.g Mzdy THP 360 000 480 000 

  5.h SZP THP 122 400 163 200 

Vlastní náklady výkonu 14 022 496 16 140 848 

6. Odbytové režie 40 500 45 000 

  6.a Webová prezentace - hosting 4 500 6 000 

  6.b Komunikační služby 9 000 12 000 

  6.c Ostatní odbytové náklady 27 000 27 000 

Úplné vlastní náklady výkonu 14 062 996 16 185 848 



70 

7.  Zisk 628 144 628 144 

Cena výkonu 14 962 996 17 085 848 

4.6.6 Sestavení rozpočtu Opatření D 

Stanovení rozpočtu zakázky vychází z rozpočtu Modelu, kdy výsledky propočtu 

nákladů byly použity k sestavení rozpočtu pro Opatření D, se kterým se fiktivní firma 

uchází o veřejnou zakázku. Sestavený rozpočet Opatření D je v Příloze č. 12 

4.6.7 Porovnání Opatření D s Modelem 

Tabulka 4-12 Porovnání Opatření D s Modelem 

Kód Popis Model Opatření D 

1 2 3 4 

HSV Práce a dodávky HSV 23 638 883,28 14 962 996,00 

1 Zemní práce 5 940 576,40 4 173 288,86 

4 Vodorovné konstrukce 283 129,00 334 366,21 

5 Komunikace 123 284,00 271 855,89 

8 Trubní vedení 15 884 496,40 9 370 770,45 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 407 397,48 812 714,59 

99 Přesun hmot 1 091 882,48 407 708,69 

 
Celkem 23 638 883,28 14 962 996,00 

Jak je z tabulky zřejmé, tak celková rozpočtová cena byla snížena 

o 8 675 887,28 Kč bez DPH, tato částka v procentuelním vyjádření představuje 

36,70 %.  

Rozpočtovaná cena Opatření D na položce zemní práce, které zahrnovali 

subdodavatele štěrkopísku formou GRANIT PROSETÍN, s.r.o. a žádné poplatky za 

uložení sypaniny. Rozpočtovaná cena na zemní práce je snížena opatřením D oproti 

Modelu o 1 767 287,54 Kč, pokud toto snížení vyjádříme v procentech, tak se cena 

snížila o 29,75 %. 

Položka vodorovných konstrukcí byla zvýšena o 51 237,21 Kč, jedná se o zvýšení 

18,10 % oproti rozpočtovým nákladům Modelu. Důvodem zvýšení ceny jsou vyšší 

náklady u všech tří položek, které vodorovné konstrukce obsahují. 

Položka komunikací se zvýšila u Opatření D oproti Modelu o 148 571,89 Kč 

v procentech o 120,51 %. Takto vysoká cena je z důvodu dopravy strojů dodavatele pro 

provedení komunikace, kdy je potřeba všechny stroje potřebné pro pokládku lože, 

asfaltového betonu, postřiku a asfaltové betonové vrstvy. Příjmy vyplývající 

z provedení komunikace na zakázce musí dodavateli pokrýt veškeré vzniklé náklady 

s požadovaným ziskem. Pro moji fiktivní firmu by bylo provedení komunikace 

nerentabilní, pouhý nákup strojů pro komunikace by přesáhl milion korun. A tyto stroje 

by následně zůstaly bez využití. 

Rozpočet trubního vedení u Opatření D je oproti Modelu o 6 513 725,95 Kč nižší, 

což představuje 41,01 %.  Největšího snížení bylo dosaženo u materiálu, který 
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u Modelu je rozpočtován na částku 14 777 098,80 Kč, oproti Opatření D s cenou 

6 434 325,80 Kč, rozdíl v materiálu je 8 342 773,00 Kč. Montážní práce pro pokládku 

potrubí oproti Modelu jsou vyšší o 2 050 948,17 Kč, důvodem zvýšení ceny montážních 

prací je zvýšení nákladů na mzdy a stroje oproti kalkulovaným nákladům na stroje 

a mzdy u Modelu. Zvýšení ceny u montážních prací je o 2 050 948,17 Kč. Cena 

u montážních prací se zvýšila o 231,62 %. 

Náklady na stroje u Opatření D vzrostly celkově oproti Modelu o 456 127,07 Kč 

z 1 430 269,93 Kč na 1 886 397,00 Kč.  

Náklady na výrobní mzdy pracovníků je u Opatření D vyšší o 1 302 740,00 Kč než 

náklady na tyto pracovníky u Modelu, jež činí 2 188 525,62 Kč. 

Snížení položky ostatní konstrukce a práce-bourání u rekapitulace bylo docíleno 

snížením ceny na 1 tunu přepravovaného trubního vedení z trub litinových 

z uvažovaných 437,00 Kč/t u Modelu na 163,18 Kč/t. Celkové snížení této položky 

rekapitulace je 594 682,89 Kč, což představuje snížení o 42,25 % oproti Modelu.  

4.6.8 Porovnání kalkulačních vzorců Opatření D s Modelem 

Tabulka 4-13 Typové kalkulační pro Opatření D a Model 

Poř. 

Č. 
Specifikace nákladu 

Zakázka 

Opatření D Model 

1. Přímý materiál 7 489 651 16 284 678 

2. Přímé mzdy (výrobní pracovníci) 3 491 266 2 221 867 

3. Přímé stroje 1 562 677 1 434 776 

4. Ostatní přímé náklady 595 576 0 

Vlastní náklady výroby 13 139 171 19 961 551 

5. Správní režie 1 155 181 2 561 326 

Vlastní náklady výkonu 14 022 496 22 522 87 

6. Odbytové režie 40 500 206 425 

Úplné vlastní náklady výkonu 14 062 996 22 729 303 

7.  Zisk 628 144 909 592 

Cena výkonu 14 962 996 23 638 883 

U položky přímého materiálu výběrem dodavatele na materiál trubního vedení 

a dodavatele štěrkopísku došlo ke snížení ceny o 8 795 027,00 Kč,  procentuelně 

37,21 % oproti Modelovému rozpočtu. 

Přímé mzdy, tedy mzdy na výrobní pracovníky byly u opatření zvýšeny oproti 

Modelu o 1 269 399,00 Kč, platy se zvýšily o 57,13 % oproti Modelovým přímým 

mzdám. Toto navýšením z důvodu výpočtu nominálního počtu hodin na zakázku, dále 

využití osmi hodinové pracovní doby, kde je kalkulováno využití 90 % pracovní směny, 

tedy 7,2 Nh na jednoho výrobního dělníka za den. Dále je při výpočtu nákladů na 

výrobní dělníky s placenými svátky, dovolenou a nemocností na dané zakázce. Kde je 

celkový počet placených neodpracovaných dní na jednoho pracovníka stanoven na 

25 dní. Celková mzda (superhrubá mzda) na výrobní pracovníky za neodpracované 
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hodiny je 799 007,48 Kč. Pokud tuto částku odečteme od přímých mezd na výrobní 

pracovníky, přijdeme k částce 2 692 258,52 Kč, což by představovalo nárůst přímých 

mzdových nákladů pouze o 470 391,52 Kč, tedy o 21,17 %. S tímto snížením přímých 

mzdových nákladů na zakázce nelze počítat, mohla by se snížit doba nemocnosti na 

pracovníka ze 7 uvažovaných dní na zakázku a také snížení počtu dní dovolené 

uvažované na 14 dní, které se kalkulují na pracovníka za zakázku. S tímto snížením 

však do této práce neuvažuji. 

U přímých strojů došlo k navýšení ceny o 127 901,00 Kč, což v procentech 

představuje nárůst 8,91% oproti strojům u modelového rozpočtu. Domnívám se, že 

navýšení ceny na přímé stroje oproti modelovému rozpočtu je z důvodu pořízení 

veškerého strojního vybavení v roce, ve kterém uvažuji s realizací zakázky, dále se 

stanovenými náklady na opravy, údržbu, provozní a pohonné hmoty. Do přímých strojů 

neuvažuji se stroji nutnými ke zřízení komunikací, jelikož tyto práce provede 

dodavatelská firma Jiří Pergl.  

Celkové náklady na dodávku Iveco jsem vyčíslil na 280 963,28 Kč, tímto by došlo 

ke snížení nákladů na přímé stroje z 1 886 397,00 Kč na 1 384 747,60 Kč, což oproti 

přímým strojům u modelového rozpočtu představuje snížení o 50 028,40 Kč vyjádřeno 

v procentech 3,49 %. S tímto snížením do své diplomové práce neuvažuji, jelikož by 

nastal problém s dopravou zaměstnanců na a ze stavby, kdy uvažuji přepravu 

zaměstnanců ze Starého Hradiště u Pardubic na stavbu ve Skutči, což představuje 

vzdálenost 76 km pro jedno vozidlo za den.   

Ostatní přímé náklady jsou u Opatření D o 595 576,89 Kč vyšší, nežli u Modelu 

kde ostatní přímé náklady jsou nulové. Do těchto nákladů jsem zahrnul veškeré náklady 

na dodávková vozidla, osobní automobil a zřízení komunikací dodavatelskou firmou. 

Dodávková vozidla Renault trafic uvažuji pro přepravu pracovníků z místa sídla firmy 

v Uherském Hradišti na stavbu a zpět což představuje 76 km denně. Dále osobní 

automobil, který užívají technickohospodářští pracovníci právě na této zakázce, proto je 

zahrnut do ostatních přímých nákladů. Poslední položkou je zřízení komunikací 

dodavatelskou firmou Jiří Pergl s uvažovanou cenou 271 855,89 Kč. 

  Stanovením přesných nákladů na správní režie (viz. Tab. 4-13 Typový kalkulační 

vzorec s propočtem nákladů na zakázku a rok) jsem náklady na správní režie snížil 

oproti správním nákladům u modelového rozpočtu o 1 406 145,00 Kč s vyjádřením 

v procentech o 54,90 %. Jednotlivé náklady správních nákladů jsou stanoveny 

v kapitole 4.6.2 Správní režie. 

Odbytové režie na webové presentace a komunikační služby byly převzaty 

z projektu, který se sestavoval do předmětu CV11 Projekt – stavební podnik II. Tyto 

náklady jsou stanoveny podle cen běžně dostupných na trhu s webovými presentacemi 

a komunikačním trhu. V ostatních odbytových nákladech je zahrnut náklad na sestavení 

rozpočtu a potřebných dokumentů k podání nabídky do výběrového řízení. Tímto 

opatřením bylo docíleno snížení ceny za odbytové režie o 165 925,00 Kč, tedy 

o 80,38 %. 
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Zisk jsem si stanovil podle počtu odpracovaných měsíců, kdy uvažuji se ziskem 

100 000,00 Kč/měsíc, tedy za 9 měsíců výstavby uvažuji se ziskem 900 00,00 Kč oproti 

zisku u modelu 909 592,00 Kč. Zisk uvažuji 6,01 % z celkové rozpočtované ceny 

u Opatření D.  

4.6.9 Porovnání Opatření C a Opatření D 

V této kapitole porovnávám Opatření C (Příloha č. 7), který je sestaven 

z dodavatele veškerých stavebních a montážních prací firmou BP – STAV HK, s.r.o., 

dodavatele trubního vedení firmou DORG TRUBNÍ SYSTÉMY, spol., s.r.o. 

a dodavatele štěrkopísku firmou GRANIT PROSETÍN, s.r.o.  U Opatření D uvažuji se 

stejnými dodavateli na materiál trubního vedení a dodavatele štěrkopísku, tedy veškeré 

náklady se budou lišit v nákladech na stavební práce a práce montážní.  

U rozpočtu na stavební práce na montážní práce od firmy BP – STAV HK, s.r.o. 

nebylo možné stanovit jednotlivé náklady na výrobní, správní, odbytové režie a zisk. 

Předpokládám, že předložený rozpočet by pokryl veškeré náklady na výrobní, správní, 

odbytové režie a vytvořil by firmě zisk. 

Tabulka 4-14 Porovnání rozpočtu Opatření C a Opatření D 

Kód Popis Opatření C Opatření D 

1 2 3 4 

HSV Práce a dodávky HSV 12 956 546,71 14 962 996,00 

1 Zemní práce 3 394 833,40 4 173 288,86 

4 Vodorovné konstrukce 242 040,00 334 366,21 

5 Komunikace 117 824,00 271 855,89 

8 Trubní vedení 7 319 822,28 9 370 770,45 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 882 027,03 812 714,59 

99 Přesun hmot 1 679 042,03 407 708,69 

 
Celkem 12 956 546,71 14 962 996,00 

Rozpočet opatření D je o 2 006 449,29 Kč, tedy o 15,46 % větší nežli rozpočet 

Opatření C. Zvýšenou cenu u Opatření D přisuzuji víceletému působení firmy BP – 

STAV HK, s.r.o. na stavebním trhu, který je zapsán u Krajského soudu v Hradci 

Králové od 31.3.2010 a tedy stanovení jednotlivých vnitropodnikových cen, které si 

vykalkulovaly na již provedených zakázkách. Bohužel pro podrobnější stanovení 

rozdílů ceny mezi těmito opatřeními mi nebyl poskytnut kalkulační vzorec od firmy BP 

– STAV HK, s.r.o., proto mé závěry nemohou být ničím podloženy a jedná se tak o můj 

teoretický a praktický úsudek. 

Položka ostatní konstrukce a práce-bourání je u Opatření D nižší 

o 1 069 312,44 Kč, vyjádřeno v procentech je nižší o 56,82 %, Při podrobnějším 

prozkoumání položek jsem zjistil rozdílné ceny u položky přesunu hmot pro potrubí 

z trub litinových, kde BP- STAV HK, s.r.o. udává hodnotu 675,00 Kč/t, kdežto 

u Opatření D uvádím hodnotu 163,18 Kč/t. Vyjádřeno v celkové částce je rozdíl vyšší 

u Opatření C o 1 271 851,13 Kč. Ostatní položky u Opatření D jsou oproti Opatření C 

u této položky ostatní konstrukce a práce-bourání vyšší o 202 538,69 Kč. 
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5. ZÁVĚR 

V této diplomové práci jsem se v teoretické části zabýval zákonem o veřejných 

zakázkách, kde jsem popsal dle mého nejdůležitější body, které se týkají veřejné 

zakázky, kterou jsem v této práci zpracovával. Jedná se převážně o zadávací 

dokumentaci, která je uvedena v příloze, ocenění stavby a vytvoření nabídky. Dále jsem 

popsal lhůty, které jsou potřebné pro vypracování nabídek jednotlivými dodavateli. 

V kapitole nabídka jsem se zmínil i o mimořádně nízké ceně, kterou na vyžádání 

zadavatele musí dodavatel písemně prokázat a tímto i obhájit nabídkovou cenu. Tento 

zákon mi umožnil bližší seznámení s průběhem veřejné zakázky, jelikož se ve své práci 

zabývám zpracováváním smluv o dílo na veřejných zakázkách, byla tato kapitola pro 

mě velice přínosná jak po stránce studijní, tak i získáním znalostí, které určitě využiji 

i ve svém zaměstnání. 

Kapitola nákladů mi v diplomové práci posloužila k seznámení se s náklady, které 

se vyskytují ve stavební výrobě, jak se rozdělují na přímé, nepřímé, odbytové 

a podobně, že toto rozdělení si určuje každý podnik do jisté míry dle svého uvážení. 

Pokud tyto náklady shrnu v kostce, tak přímé náklady jsou takové, které lze přímo 

stanovit na jednotku výroby, např. na 1 m
3
 výkopu apod. Přímé náklady pak zahrnují 

přímý materiál, přímé mzdy, přímé stroje a ostatní přímé náklady. Bez těchto vzniklých 

nákladů by nebylo možné provést stavební práce v požadovaném čase a kvalitě. 

Náklady nepřímé se stanovují na rozvrhovou základnu a jsou to náklady související 

s provozem podniku. Tyto náklady jsou např. pronájem kanceláří, garáží, skladů, tedy 

potřebného zázemí pro uložení materiálu, strojů. Do nepřímých nákladů můžeme 

zahrnout veškeré náklady na vybavení kanceláří, podnikatelské úvěry a jiné půjčky, 

náklady na mzdy technickohospodářských pracovníků, kteří zajišťují správu 

a komunikaci firmy vůči jiným subjektů (stát, dodavatelé, úřady apod.). Za odbytové 

náklady považuji takové, které souvisí s vypracováním nabídky do veřejné soutěže, 

náklady na poštovné a balné. Dále jsem uvedl typový kalkulační vzorec, který mi 

posloužil jako podklad při výpočtu nákladů fiktivní firmy na zakázce Zkapacitnění 

výtlačného řadu Skuteč.  

Cílem práce jak z názvu vyplývá, jsou optimální náklady stavební výroby 

s ohledem na cenu. Pro tuto praktickou část diplomové práce mi byly poskytnuty 

podklady pro výběrové řízení na již realizovanou stavbu Zkapacitnění výtlačného řadu 

Skuteč, jako podklady mi posloužila zadávací dokumentace spolu s projektovou 

dokumentací a výkazem výměr. Výkaz výměr jsem pomocí rozpočtového programu 

KROS plus 2013 nacenil na cenu 23 638 883,28 Kč a označil ho v práci jako Model. 

Tento Model mi slouží jako základna pro snižování a optimalizaci nákladů v porovnání 

s Opatřeními. V prvním Opatření A jsem náklady oproti Modelu snižoval pomocí 

výběru dodavatelů na materiál trubního vedení, snížením ceny na štěrkopísek pro obsyp 

potrubí a stanovením nulových nákladů za skládkovné, jelikož se materiál bude ukládat 

na pozemky obce. Nejnižší nabídkovou cenu trubního vedení poskytl dodavatel DORG 

TRUBNÍ SYSTÉMY, s.r.o., dodavatel štěrkopísku je GRANIT PROSETÍN, s.r.o. 

Tímto opatřením byla cena snížena o 8 982 503,00 Kč. U Opatření B byla cena 

snižována za pomoci poptávky dodavatelů veškerých stavebních a montážních prací. Za 

dodavatele těchto prací byla s nejnižší nabídnutou cenou 5 100 461,73 Kč bez DPH 
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vybrána firma BP – STAV HK, s.r.o. Tímto Opatřením došlo ke snížení ceny 

o 2 226 933,57 Kč. V Opatření C jsem sloučil Opatření A a Opatření B, tedy dodavatele 

trubního vedení DORG TRUBNÍ SYSTÉMY, s.r.o., dodavatele štěrkopísku GRANIT 

PROSETÍN, s.r.o. a dodavatele stavebních a montážních prací BP – STAV HK, s.r.o. 

s cenou po sečtení 12 956 546,71 Kč, bez DPH. Toto opatření považuji za nejnižší 

možnou cenu, za kterou se dá předmětná stavba postavit a pokryje veškeré náklady 

jednotlivým dodavatelům a přinese jim zisk. Opatření D zahrnuje stanovení nákladů na 

zakázku fiktivní firmy, kde kalkuluji veškeré náklady, které vzniknou fiktivní firmě 

s touto stavbou. Kalkuluje se s přímými materiály, přímými mzdami, přímými stroji, 

ostatními přímými náklady, správními režiemi, odbytovými režiemi a ziskem. Z této 

kalkulace je sestaven rozpočet s výslednou cenou 14 962 996,00 Kč, bez DPH. Přímé 

materiály vycházejí z Opatření A. Přímé mzdy a přímé stroje jsem stanovil na základě 

rozboru Modelového rozpočtu, který uvádí potřebné stroje a počty pracovníků, které 

přímo souvisí se stavbou. Přímé stroje jsem stanovil po konzultaci s firmou, která tuto 

stavbu prováděla, normohodiny jsem vypočítal z rozboru Modelového rozpočtu. 

Nepřímé náklady neboli správní režie jsem zvolil za pomoci svých teoretických 

a praktických zkušeností získaných za dobu studia a dosavadních pracovních 

zkušeností. Při porovnání Opatření D na fiktivní firmu s Modelem jsem cenu snížil 

o 8 675 887,28 Kč, bez DPH, což představuje snížení ceny na stavbu o 27,70 % oproti 

Modelu a fiktivní firma bude mít pokryté veškeré náklady a dosáhne zisku. Při 

porovnání Opatření C s Opatřením D vychází rozdíl v ceně 2 006 449,29 Kč, bez DPH 

ve prospěch Opatření C. Cenu u Opatření C přisuzuji již prověřenějšímu a léty 

prověřenému stanovení nákladů u jednotlivých dodavatelů, jelikož mají podklady 

z historie svých zakázek a mohou přesněji stanovit své náklady na stavbu. Musím tedy 

konstatovat, že fiktivní firma s cenou Opatření D by ve výběrovém řízení s vypočtenou 

cenou neuspěla, i když je stanovena s velikou přesností podle všech možných získaných 

údajů. 

Tato diplomová práce mi byla obrovským přínosem jak po stránce zákona 

o veřejných zakázkách, tak hlavně při výpočtech a kalkulacích nákladů firmy. Věřím, že 

informace získané vypracováním této diplomové práce využiji ve svém pracovním 

životě a budu tyto informace dále rozšiřovat a zdokonalovat.        
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