
                    VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
                                       BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 
 
 
 
 
                            FAKULTA STAVEBNÍ 
                            ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ 
                                        
 
                                       FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
                                       INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALÝZA NÁKLADŮ STAVEBNÍHO OBJEKTU A JEJICH 
POKRYTÍ 
COST ANALYSIS OF THE BUILDING AND THEIR COVERAGE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 
 

AUTOR PRÁCE    Bc. VENDULA BARCHÁNKOVÁ 
AUTHOR 
 
 

VEDOUCÍ PRÁCE   Ing. PETR AIGEL, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2016 







ABSTRAKT 

Cílem této diplomové práce je seznámení s daným tématem „Analýza nákladů životního 

cyklu stavby a jejich pokrytí“ a na konkrétním příkladu stavby provést analýzu 

vybraných fází cyklu. V práci jsou také řešeny možné způsoby financování projektů a to 

především financování pomocí dotací. V závěru práce se zabývám doporučením vybrání 

vhodného dotačního titulu pro financování novostaveb či rekonstrukcí mateřských škol.  

 

ABSTRACT 

The aim of this thesis is to introduce the given topic " Cost analysis of the building and 

their coverage" and to show an analyze of selected the life cycle phases on a specific 

example. The paper also solved ways of financing options especially financing via 

grants. At the end of work I deal with the recommendations of choosing a suitable grant 

title for the financing of new construction or reconstruction nursery schools. 
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1 ÚVOD 

Název diplomové práce je „Analýza nákladů životního cyklu stavby a jejich pokrytí“. 

Co si můžeme představit pod pojmem životní cyklus stavby? Vždyť životním cyklem 

prochází úplně každá stavba. V podstatě životní cyklus začíná od zrození myšlenky, 

určitého projektu dále pokračuje přes realizaci až po konečnou fázi (likvidaci). V dnešní 

době je otázka zkvalitňování občanské vybavenosti nejvyšší prioritou. Občanská 

vybavenost objektu je každá stavba, která slouží ku prospěchu lidem. Mezi tyto stavby 

patří například obchodní centra, mateřské školy, základní školy, kina. Tyto stavby 

bývají velmi specifické a náročné na výstavbu. Již při jejich návrhu je nutné komplexně 

vyřešit několik kritérií a to především funkčnost stavby, dostupnost, bezpečnost, 

začlenění stavby do okolního prostředí, příjemné prostředí pro širokou veřejnost a 

v neposlední řadě je technickoekonomické řešení stavby. Provoz těchto staveb by neměl 

být extrémně nákladný. Hlavně se zaměřujeme na náklady spojené s výstavbou a 

následným užíváním stavby, které chceme minimalizovat.  Naše rozhodnutí například  

o výběru materiálu nebo konstrukce může výrazně ovlivnit náklady již při realizaci a 

následně při provozování stavby. Proto je vhodné zvolit takové materiály a konstrukce 

tak, aby byl projekt řešen, co nejoptimálněji a abychom nemuseli zbytečně vynaložit 

náklady navíc na údržbu a opravy, než je nutné. 

Diplomová práce se zabývá nejdříve teoretickým popisem životního cyklu stavby, kde 

se podrobně zaobírá jednotlivými fázemi životního cyklu stavby a to fázemi 

předinvestiční, investiční, provozní a likvidační. Dále práce popisuje metody stanovení 

nákladů stavebního objektu. Také jsou zde blíže definovány náklady stavby spojené 

s výstavbou a jeho provozováním. Abychom mohli objekt začít řešit, musíme mít 

vyřešené financování. Jelikož většina projektů (například z důvodů velikosti) není 

možné financovat z vlastních zdrojů. Musíme si položit otázku, odkud tyto finanční 

prostředky získáme? Špatné rozhodnutí při výběru vhodného investora či banky může 

ovlivnit procesně celý projekt. Proto rozhodnutí o financích je důležitá část analýzy. 

V této fázi jsou popisovány možnosti financování projektů. Jako hlavní část financování 

je věnováno dotacím, které nebyly v minulých letech dostatečně využívány. 

V současnosti veřejnost je více informována o získávání dotací a také toho využívá. 



 

Po teoretickém úvodu následuje použití získaných teoretických znalostí v

V této práci se detailně zabývám výsta

Konkrétně se věnuji pouze fázi p

Na tomto konkrétním příkladě

analýzy těchto fází životního cyklu a 

práce zaobírá porovnání několika vybraných mate

získanými dotacemi včetně vybraných dota

podrobněji rozebrány a také jsou zde na

z hlediska vyvarování se opakujících chyb na

výsledkem je buď snížená dotace a neb

Výsledkem pro investora bude podklad pro výb

školy, jež je možné použít př

snížení energetické náročnosti mate

2 ETAPY ŽIVOTNÍHO CYKLU STAVBY

Příprava a vlastní realizace projekt

od určité základní myšlenky až po ukon

Tyto fáze rozdělujeme: 

- Předinvestiční fáze (Předprojektová p

- Investiční fáze (Projektová př

- Provozní fáze (Provozní) 

- Ukončení provozu a likvidace
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úvodu následuje použití získaných teoretických znalostí v

ě zabývám výstavbou Mateřské školy v obci Tuřany

nuji pouze fázi předinvestiční a fázi investiční.  

říkladě budou z dostupných a možných materiálů

životního cyklu a také bude provedeno jejich shrnutí. Nakonec se 

ěkolika vybraných mateřských škol a jejich porovnání se 

č ě vybraných dotačních titulů. Na závěr jsou tyto dota

ké jsou zde navržena doporučení pro obdobné projekty 

hlediska vyvarování se opakujících chyb např. nedodržení termínu výstavby, 

ížená dotace a neb v nejhorším případě odejmutí dotace. 

Výsledkem pro investora bude podklad pro výběr vhodného financování mate

školy, jež je možné použít při realizaci nové mateřské školy, nebo rekonstrukci 

čnosti mateřské školy. 

ETAPY ŽIVOTNÍHO CYKLU STAVBY 

íprava a vlastní realizace projektů prochází určitými fázemi. Tyto fáze vycházejí 

ité základní myšlenky až po ukončení provozu a následnou likvidaci.

ředprojektová příprava) 

Projektová příprava, realizace výstavby) 

ení provozu a likvidace (Odstavení) 

Obr. 2    Průběh životního cyklu stavebního díla

úvodu následuje použití získaných teoretických znalostí v praxi.  

řany u Slaného. 

dostupných a možných materiálů provedeny 

jejich shrnutí. Nakonec se 

ských škol a jejich porovnání se 

r jsou tyto dotační tituly 

ení pro obdobné projekty 

. nedodržení termínu výstavby, jehož 

dotace.  

r vhodného financování mateřské 

ské školy, nebo rekonstrukci či 

itými fázemi. Tyto fáze vycházejí  

ení provozu a následnou likvidaci. 

stavebního díla [17] 



 

Když si projdeme tyto fáze, zjistíme, že každá z

nejdůležitější fází, kde zjistím úsp

Na základě shromažďování informací jsme z

o projektu a jsme schopni se rozhodnout o samotné investici. Z

máme možnost vyčíst poznatky, které jsou povahy marketingové, finan

a technicko-technologické. [1]

Tab. 1       Etapy života projektu [1]

Fotr) 
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Když si projdeme tyto fáze, zjistíme, že každá z těchto fází je velmi 

jší fází, kde zjistím úspěch či neúspěch akce, je fáze př

ďování informací jsme z této fáze schopni zjistit základní informace 

projektu a jsme schopni se rozhodnout o samotné investici. Z předinvestič

íst poznatky, které jsou povahy marketingové, finanční, ekonomické 

technologické. [1] 

Etapy života projektu [1] (zdroj: Investiční rozhodování a řízení projekt

 

velmi důležitá. Ale 

ch akce, je fáze předinvestiční.  

této fáze schopni zjistit základní informace 

ředinvestiční analýzy 

ční, ekonomické 

řízení projektů – Souček, 



 

Celý postup k přípravě a realizaci projektu je znázorn

Obr. 3       Rozhodovací kroky pro p

rozhodování a řízení projektů – Souč
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ě a realizaci projektu je znázorněn na následujícím obrázku

Rozhodovací kroky pro přípravu a realizaci projektu [1] (zdroj: Investi

Souček, Fotr) 

n na následujícím obrázku č. 3: 

 

zdroj: Investiční 



 

Při výstavbě každého objektu záleží na použitém materiálu, druhu energie. B

života stavby se opotřebovává materiál i spot

pro provoz a údržbu objektu. Musíme si uv

vzniká nemalé množství odpadů

energie. Tyto aspekty se dají ovlivnit již p

dopad stavby na životní prostř

v období užívání stavby nezanedbateln

vidět z obr. 4 období užívání je z

celkových nákladů v období životnosti stav

na správu a údržbu.  

Obr. 4: Procentuální vyjádření náklad

KUDA, F., BERÁNKOVÁ, E., Facility management v technické správ

Životnost stavebních objektů 

„ Schopnost objektu plnit požadované funkce do dosažení mezního stavu p

systému předepsané údržby a oprav 

předepsanou pravděpodobnosti, st

užívání.“ [cit. 22] 

Již při návrhu stavby jsme schopni ovlivnit samotnou životnost stavby.  Vybráním 

kvalitního materiálů a správný výb

stavby. Také bychom se mě

technologických postupů, klimatických podmínek apod.

Náklady na 
provoz

48%

Náklady na 
likvidaci

6%
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 každého objektu záleží na použitém materiálu, druhu energie. B

řebovává materiál i spotřebovává energie, které pot

pro provoz a údržbu objektu. Musíme si uvědomit, že ve všech fázích životního cyklu 

vzniká nemalé množství odpadů a emisí, také se zde spotřebovává velké množství 

energie. Tyto aspekty se dají ovlivnit již před realizací stavby a tím můžeme ovlivnit 

dopad stavby na životní prostředí. Z praxe víme, že levnější řešení při realizaci projektu 

í užívání stavby nezanedbatelně zvýší náklady v období užívání stavby.

období užívání je z ekonomického hlediska nejnáročnější. Tvo

 v období životnosti stavby a z toho jedna třetina tv

 

ření nákladů životního cyklu stavebních objektů[21

KUDA, F., BERÁNKOVÁ, E., Facility management v technické správě a údržbě budov) 

 

Schopnost objektu plnit požadované funkce do dosažení mezního stavu př

edepsané údržby a oprav číselně se vyjadřuje například technickým životem a 

podobnosti, středním technickým životem nebo stř

i návrhu stavby jsme schopni ovlivnit samotnou životnost stavby.  Vybráním 

správný výběr technologie můžeme zásadně prodloužit životnost 

stavby. Také bychom se měli zaměřit na samotnou stavbu. Správně

ů, klimatických podmínek apod. také ovlivňuje životnost stavby.

Cena 
pozemku

9%

Náklady na 
pořízení 
stavby

14%

Náklady na 
údržbu a 
opravy

23%

 každého objektu záleží na použitém materiálu, druhu energie. Během 

ebovává energie, které potřebujeme  

t, že ve všech fázích životního cyklu 

ebovává velké množství 

ůžeme ovlivnit 

ři realizaci projektu 

obí užívání stavby. Jak je 

čnější. Tvoří ¾ 

řetina tvoří náklady  

 životního cyklu stavebních objektů[21] (zdroj: 

 

Schopnost objektu plnit požadované funkce do dosažení mezního stavu při stanoveném 

íklad technickým životem a 

edním technickým životem nebo střední dobou 

i návrhu stavby jsme schopni ovlivnit samotnou životnost stavby.  Vybráním 

ě prodloužit životnost 

it na samotnou stavbu. Správně provedení 

ňuje životnost stavby. 
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Nakonec nesmíme zapomenout na údržbu objektu, která by se měla provádět 

pravidelně.  Pokud se tyto zásady nedodrží, může to vést k zvýšení nárůstu nákladů  

na údržbu a to v souvislosti poruch objektu a následně jejich oprav. 

Objekty se skládají z určitých konstrukčních prvků a to na vodorovné a svislé nosné 

konstrukce, střešní konstrukce, vnitřní, vnější výplně otvorů atd. tyto části vzájemně 

tvoří ucelenou část stavby. Podle času dělíme životnost konstrukčních prvků: 

Prvky s životností dlouhodobou: 

Označujeme prvky, které svou technickou životností dosahuje min. 80 let. 

- Základy, 

- Svislé nosné konstrukce (do těchto konstrukcí je možno zařadit i komíny), 

- Vodorovné nosné konstrukce, 

- Střešní nosné konstrukce, 

- Schodišťové konstrukce. 

Prvky s krátkodobou životností: 

- Povrchové úpravy stěn (omítky, obklady, nátěry, …), 

- Podlahy, 

- Oplechování, 

- Výplně otvorů, 

- Izolační vrstvy, apod. 

Rozeznáváme tyto druhy životností: 

Technická životnost 

Zahrnuje období od vzniku stavby až do jejího zchátrání a technického zániku při běžné 

údržbě. Standardně trvá déle než ekonomická životnost. Tento typ životnosti ovlivňuje 

především konstrukční systém, údržba, rekonstrukce a modernizace dále pak druh 

založení stavby, návrh stavby, konstrukční systém apod. Životnost stavby také ovlivňuje 

intenzita užívání, údržba, úpravy, rekonstrukce atd. 

Ekonomická životnost 

Zahrnuje období od vzniku stavby až do ztráty ekonomické užitečnosti. Konkrétně se 

jedná o okamžik trvalé ztráty výnosů nebo ztráta využitelnosti změnou vnějších 

podmínek bez možnosti jiného využití. Hlavní je doba využití stavby. Pojem 
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ekonomický zánik představuje situaci, kdy je finančně výhodnější stavbu zlikvidovat a 

postavit novou, který bude přinášet vyšší zisky. 

Morální životnost 

Je to období, které se počítá od vzniku stavby až do zastarání stavby. Například 

zastarání dispozičního řešení, stylu, technologie apod.  

Právní životnost 

Doba od kolaudačního souhlasu do okamžiku rozhodnutí, resp. povolení o odstranění 

stavby. [23] 

2.1 Předinvestiční fáze 

Jak již bylo zmíněno, tato fáze životního cyklu je nejdůležitější z životního cyklu 

stavebního díla. 

Tato fáze zahrnuje: 

- Identifikaci podnikových příležitostí 

- Předběžný výběr projektu a přípravu projektu obsahující analýzu jeho variant 

- Hodnocení budoucího projektu a rozhodnutí o jeho realizaci či zamítnutí 

Identifikace podnikových příležitostí 

  Můžeme říci, že tvoří východisko předinvestiční fáze. Budoucí investoři jako domácí, 

tak zahraniční chtějí znát informace o nových podnikatelských příležitostech,  

do kterých by mohli vložit své finanční prostředky. Získávání informací přináší neustálé 

sledování podnikatelského okolí. Hlavně se zaměřují na marketingové studie, 

vyhodnocení surovinových zdrojů, objevení nové technologie a nové výroby a také řeší 

následné dopady na životní prostředí. Informace jsou zpracovány do formy, která by 

měla posoudit efekty a nadějnost daného projektu. Tuto formu nazýváme studie 

příležitostí (Opportunity studies). Výsledkem těchto studií, které by měly být stručné a 

tím málo nákladné, je porovnání s variantou „nedělat nic“. 

Předběžná technicko-ekonomická studie 

Zpracovává se u značně rozsáhlých projektů. Tato studie slouží jako základ 

k rozhodnutí o realizaci či zamítnutí projektu. Představuje určitý mezistupeň mezi 

stručnými studiemi příležitostí a podrobnými technicko-ekonomickými studiemi. Cílem 
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studie je určit, jestli byly vyšetřeny a posouzeny všechny varianty projektu. Základní 

myšlenka projektu je dostatečně atraktivní nebo naopak pro daného investora, a jestli je 

realizace projektu i potenciální dopady v souladu s existujícími standardy ochrany 

životního prostředí.  

Struktury předběžné technicko-ekonomické studie i technicko-ekonomické studie 

projektu jsou obdobné pouze v menším rozsahu. Tato studie se zaměřuje na hlubší 

posuzování detailů možných variant projektu. Posuzuje se to již v předběžné 

ekonomické studii, protože ve fázi následující (technicko-ekonomické studie) by to bylo 

velmi náročné na čas a velice nákladné. Musíme se především zaměřit na finanční a 

ekonomické dopady jednotlivých variant projektu. Výsledkem studie je buď rozhodnutí 

o zpracování detailní technicko-ekonomické studie anebo rozhodnutí  

o zastavení dalších prací na přípravě projektu.  

Technicko-ekonomická studie 

Technicko–ekonomická studie zahrnuje veškeré podklady pro investiční rozhodnutí. 

Tato studie pracuje s variantním řešením, které vyplývá z předběžné technicko-

ekonomické studie. Výsledkem této studie je výběr vhodné technologie, výrobního 

zařízení, základních materiálů a zhodnocení vlivu na životní prostředí. 

Pokud se zaměříme na finančně ekonomickou část, tak ta zahrnuje investiční náklady 

projektu. Hlavně se zaměřuje na jeho výnosy, náklady v období provozu a propočty 

ukazatelů jednotlivých projektů. Náplní technicko-ekonomické studie projektu není jen 

finanční ekonomická část, ale také základní rizikové faktory. Tyto faktory se musí 

identifikovat a následně vyhodnotit jejich dopady na projekt. Pokud studie odhalila 

nějaké slabiny, měly by se tyto slabiny eliminovat. Tyto slabiny můžeme eliminovat 

například hledáním jiných variant projektu. 

Tuto studii tvoříme pouze tehdy, když z předchozí fáze vychází, že lze získat zdroje  

pro jeho financování. Pokud bychom finanční zdroje nezískaly, tak by zpracování 

technicko-ekonomické studie bylo zbytečné. 

2.2 Investiční fáze 

Tato fáze je nejrozsáhlejší, nejnáročnější a nejdražší ze všech fází životního cyklu. 

Obsahuje velký počet činností, které zahrnují i samotnou realizaci projektu. Hlavním 



18 

 

podkladem pro zahájení investiční fáze je právní, finanční a organizační rámec  

pro realizaci projektu. [1] 

Také se v této fázi sestavují plány, časové harmonogramy, rozpočet a projekt řízení 

realizace. Základními etapami této fáze jsou projekt a realizace. Tyto fáze jsou velmi 

rozsáhlé, proto je nutné, je ještě dělit. 

Mezi dílčí etapy patří: 

Projekt 

- Příprava projektu 

o Průzkumné práce 

o Smluvní zabezpečení 

o Výběr projektanta 

- Předprojekt 

o Práce spojené se získáním územního rozhodnutí 

- Projekt 

o Práce spojené se získáním stavebního povolení 

Realizace 

- Příprava realizace 

o Realizační dokumentace 

o Výběr dodavatele 

o Smlouva o dílo 

- Realizace 

o Předání staveniště 

o Realizace objektů 

o Dokumentace průběhu stavby 

- Dokončení 

o Dokumentace skutečného stavu 

o Kolaudace 

o Vyúčtování 

o Zkušební provoz 

o Předání stavby investorovi [2] 
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Do této etapy je vhodné přidat zpracování analýzy nákladů životního cyklu, která je 

vytvořena z dokumentace pro uzemní řízení a následná její aktualizace při podrobnější 

projektové dokumentace pro uzemní řízení. Po té provést analýzu životního cyklu  

(např. dopady na životní prostředí) a analýzu rizika. Požadavky by měly být zpracovány  

na základě požadavků investora na úroveň nákladů životního cyklu. Pokud to bude 

situace vyžadovat, provede se optimalizace nákladů na pořízení stavebního projektu a 

také se provede optimalizace nákladů, které vzniknou ve fázi provozování staveb. Jako 

provizorní náklady považujeme vytápění, chlazení, osvětlení, zásobování teplou a 

studenou vodou atd. Také mezi tyto náklady patří náklady na údržbu a obnovu stavby. 

Optimalizace nákladů životního cyklu se může využít při návrhu jednotlivých 

konstrukcí například obvodový plášť, zastřešení apod. a hlavně při výběru technického 

zařízení budov (například při výběru druhu vytápění, klimatizace anebo vnitřních 

instalací).  

Tuto analýzu je vhodné provádět na začátku projektování. Kdy můžeme stavbu ještě 

změnit. V dalších fázích životního cyklu by to bylo velmi neekonomické a z pohledu 

projektanta velmi nákladné. Při samotné realizaci by si měl technický dozor dávat pozor 

na prvky, které by mohly výrazně zdražit provozování stavby. Je nutné vše prověřovat a 

kontrolovat. Například nekvalitně provedená stavební konstrukce, neprofesionálně 

provedená montáž technického zařízení nebo nedodržení technologického procesu by 

mohly prodražit v budoucnu provozování stavby. V této fázi se náklady nezvýší až  

ve fázi provozní. 

Dalším příkladem jsou například konstrukce, které nesplňují předepsané 

tepelnětechnické vlastnosti mohou v budoucnu zvýšit náklady na energie. 

Závěrem investiční fáze je předání zkolaudovaného díla investorovi k užívání. [3] 

2.3 Provozní fáze 
Tato fáze je nejdelší fáze životního cyklu projektu, protože zahrnuje samotný provoz 

objektu. Provozní fáze je zahájena předáním stavby provozovateli. Součástí provozní 

fáze není jen samotný provoz realizované stavby, ale i údržba, opravy anebo 

modernizace (rekonstrukce). 

 

 



20 

 

Mezi dílčí etapy patří: 

- Užívání 

o Tvorba užitku = zisk, správa objektů 

- Údržba 

o Pravidelná údržba, pro zachování plynoucího užitku 

- Opravy 

o Plánované i neplánované opravy pro zachování plynoucího užitku 

 

Na konci životnosti stavby tj. na konci provozní fáze se rozhoduje o likvidaci stavby 

anebo o rekonstrukci stavebního objektu. Pokud se investor rozhodne rekonstruovat 

stavební objekt, budou se opět procházet fáze životního cyklu. Z toho vyplývá, že se 

bude opakovat životní cyklus stavby. [2] 

2.4 Likvidační fáze 

Likvidační fáze je konečná fáze životního cyklu, která představuje samotnou likvidaci 

objektu, pokud se nerozhodne o rekonstrukci. 

V této fázi se vypracovává dokumentace a také by mělo být vydáno povolení  

o odstranění stavby. Demolice objektu sebou přináší nejen náklady odstranění objektu 

(recyklace hmot, odvoz na skládku), ale také můžou vzniknout výnosy související 

s projektem zachovaného materiálu. 

Touto fází nekončí jen fáze, ale i fáze životního cyklu stavby. Závěrem by měl být 

pozemek připravený na další investici. [2] 

 

3 CENA, ROZPOČTY 

3.1 Ceny v jednotlivých fázích životního cyklu stavby 

Ceny v jednotlivých fázích se odvíjí od dostupných informací a specifických podmínek, 

které je nutné znát pro samotnou tvorbu. Získané informace jsou v každé fázi cyklu 

různý.  Druhy cen vyskytující se ve fázi předinvestiční a fázi investiční jsou zobrazeny 

v tabulce č. 2.  Ve fázi provozní a likvidační se používají systémy z fáze investiční, 

pokud se tyto stavební činnosti opakují. [12] 
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Tab. 2       Cena v životním cyklu stavebního díla [1] (zdroj: Investiční rozhodování a řízení 

projektů – Souček, Fotr) 

Popis fáze 
Cena 

Investor Zhotovitel Projektant Smluvní cena 

  Předinvestiční fáze Cena v 
investičních 
nákladech -  

Investiční cena 

      

In
ve

st
ič

ní
 fá

ze
 

Vypracování plánu 
projektu       

Výběr projektanta Poptávková cena 
projekčních prací 

  

Nabídková 
cena 

projekčních 
prací 

  
Zpracování 
dokumentace:     

- k územnímu řízení     
- pro stavební 
povolení     

Uzavírání smluv  
s projektantem       

Sjednaná cena 
projektu 

Stavební řízení 
Poptávková cena 

stavebního díla 

  Autorský dozor Sjednaná cena  
za autorský dozor Realizace stavby Nabídková 

cena 
stavebního díla 

  

Výběr zhotovitele     

Smluvní jednání       
Sjednaná cena 

dodávky stavby 

Výstavba   
Realizační 
cena   

  

Ukončená výstavba   Výsledná cena     

Zkušební provoz         

Přejímka stavby a 
kolaudace       

Cena výsledná 
fakturovaná 
investorovi 

Popis cen použitých v tabulce č. 2 : 

- Poptávková cena: Tuto cenu zjistíme z předběžného rozpočtu investora. Tato cena 

stavby je stanovena na základě celkových nákladů. 

- Nabídková cena:  Cena je sestavena na základě získaných podkladů od objednatele. 

- Smluvní cena: Cena je sestavená zhotovitelem z podkladů, které budou přiloženy  

ke smlouvě. 

- Realizační cena: Cena vychází z prováděcí  projektové dokumentace a z postupu 

přípravy výroby. Vytvoří se výrobní kalkulace. 
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- Výsledná cena: Cena, ve které jsou již zahrnuty změny vzniklé během výstavby. 

Např.změny  výměr, provedení dalších prací apod.  

- Cena sjednaná: Cena, která je sjednaná mezi kupujícím a prodávajícím. 

- Cena fakturovaná: Cena fakturovaná zhotovitelem investorovi za skutečné 

provedení díla [12] 

3.2 Rozpočet 
Rozpočet je podrobný soupis dodávek a prací potřebných pro provedení stavby. Tyto 

položky vychází z projektové dokumentace, jejíž součástí by měl být i výkaz výměr. 

Sestavování ceny ve výkazu výměr by mělo být srozumitelné a přehledné pro všechny 

zúčastněné. 

3.2.1 Položkový rozpočet 

Jedná se o rozpočet sestavený z jednotkových cen. Tento rozpočet je součástí 

souhrnného rozpočtu. Rozpočet je standardně rozdělen: 

- Základní rozpočtové náklady (ZRN) 

- Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) 

- Kompletační činnost 

Základní rozpočtové náklady se dále dělí: 

- Hlavní stavební výrobu neboli práce HSV 

- Přidruženou stavební výrobu neboli práce PSV 

- Dodávky a montáže, 

Každá položka v rozpočtu má svůj unikátní kód, daný popis, měrnou jednotku a 

příslušnou jednotkovou cenu. Součtem všech oceněných položek získáme základní 

rozpočtové náklady (ZRN).  

3.2.2 Souhrnný rozpočet 

Zahrnuje všechny náklady spojené s výstavbou počínaje přípravou stavby, provedením 

stavby a předáním stavby investorovi. Struktura souhrnného rozpočtu není pevně 

stanovena.  
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Ale často se využívá tato forma členění: 

I. Projektové a průzkumné práce 

a. Projektové práce – činnost projektanta stavby, autorský dozor, projekty 

demolic 

b. Průzkumné práce – Geologický průzkum vč.dokumentace, geodetické a 

kartografické práce 

II.  Provozní soubory – dodávky a montáže strojů, zařízení  

III.  Stavební objekty -  dodávka a pořízení stavebních objektů včetně dodávky 

prací a materiálů 

IV.  Stroje a zařízení – stroje a zařízení, které nejsou součástí provozních souborů 

a nevyžadují montáž na stavbě 

V. Umělecká díla – díla, která jsou nedílnou součástí staveb (fresky, sochy) 

VI.  Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby – náklady na zařízení 

staveniště, provozní vlivy, náklady vzniklé z titulu na chráněných 

památkových budovách apod. 

VII.  Práce nestavebních organizací – vytyčovací geodetická síť, patenty 

VIII.   Rezerva – změny cen vstupních materiálů, mezd 

IX.  Ostatní náklady – nájemné za pozemky pro zařízení staveniště, platby za 

odnětí půdy zemědělské výrobě 

X. Vyvolané investice – příspěvky jiným investorům, náklady na nepoužité 

alternativy projektů 

XI.  Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby -  příprava staveniště, 

stavební dozor investora, převzetí staveniště, příprava zahájení provozu 

Podobně  [12] 
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4 NÁKLADY ŽIVOTNÍHO CYKLU BUDOV 

Náklady životního cyklu stavby jsou celkové náklady, které jsou vynaloženy v průběhu 

celé doby životního cyklu stavby. Náklady vyčíslené ve všech fázích životního cyklu 

stavby. Tyto náklady je možné vyčíslit kdykoliv v průběhu životního cyklu, ale pokud 

chceme ovlivnit výši nákladů životního cyklu, musíme se zaměřit na fázi předinvestiční. 

Kritéria pro rozhodování jsou například velikost, konstrukční řešení stavby, umístění 

budovy, užitná plocha budovy apod. Tyto technické charakteristiky by měly být vhodně 

navrženy pro budoucí využití. Pokud tomu tak nebude, může to mít negativní vliv  

na budoucí výši nákladů v průběhu životního cyklu stavby. Například pokud navrhneme 

levnější druh obvodového zdiva s horšími tepelnětechnickými vlastnostmi můžeme 

ušetřit v průběhu výstavby, ale v budoucnu se zvýší náklady na vytápění. Proto bychom 

se měli správně rozhodnout, zda změna, kterou provedeme v projektu, nenavýší 

v budoucnu provozní náklady. [3] 

4.1 Metody stanovení nákladů 

Pro určení nákladů máme dvě metody. První metoda je LCC (LIFE-CYCLE COST) a 

druhá metoda LCA (LIFE-CYCLE ASSESSEMENT). Tyto metody jsou zaměřeny  

na různé aspekty spojené se stavbou. Můžeme říct, že náklady se vždy týkají pořízení, 

užívání, údržby a služby za celou dobu životnosti stavby včetně likvidace. 

4.1.1 Metoda LCC (LIFE-CYCLE COST) 

Tato metoda je zaměřená na ekonomické aspekty objektu. S těmito náklady se 

setkáváme v průběhu celého životního cyklu stavby. V nákladových položkách musíme 

zohlednit faktor času, který transportujeme na současnou hodnotu,  

při zvolené vhodné diskontní sazby.  

Základní vztah pro stanovení nákladů (LCC):  

LCC = CT + CP + CA 

LCC….náklady životního cyklu 

CT……náklady související s technickými parametry budovy 

CP……náklady provizorní 
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CA……náklady administrativní 

Náklady související s technickými parametry budovy (CT) 

Obsahuje hlavně náklady investiční, na opravy, na udržování budovy,  

na modernizaci, na rekonstrukci a na likvidaci budovy. Vztah těchto nákladů: 

�� =  � ∑ �����	

�1 + ���

�

�	�
 

 

CTj……výše j-té kategorie nákladů v roce hodnocení i 

n……..celkový počet kategorií nákladů 

t……..délka životního cyklu stavby 

r……..diskontní sazba 

Provozní náklady (Cp) 

Tato část nákladů obsahuje náklady na služby technických pracovníků, dodávky plynu, 

vody, tepla, elektrické energie a revize. Vztah těchto nákladů: 

�� =  � ∑ �����	

�1 + ���

�

�	�
 

CPj……výše j-té kategorie nákladů v roce hodnocení i 

n……..celkový počet kategorií nákladů 

t……..délka životního cyklu stavby 

r……..diskontní sazba 

Administrativní náklady (CA) 

Tyto náklady obsahují náklady na zajištění ekonomických potřeb budovy v podobě daní 

a pojištění, také na zajištění právních služeb a na evidenci uživatelů budovy. Vztah 

těchto nákladů: 

�� =  � ∑ �����	�
�1 + ���

�

�	�
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CAj……výše j-té kategorie nákladů v roce hodnocení i 

n……..celkový počet kategorií nákladů 

t……..délka životního cyklu stavby 

r……..diskontní sazba [2] 
 

4.1.2 Metoda LCA (LIFE-CYCLE ASSESSEMENT) 

Tato metoda řeší pouze dopady na životní prostředí ne na ekonomickou stránku stavby. 

Tato metoda se skládá z následujících částí: 

1. Stanovit cíl a rozsah studie  

2. Inventarizační analýza životního cyklu – zpracovávají se údaje pro zjištění 

spotřeby energie, materiálu, produkce znečišťujících látek. 

3. Hodnocení dopadu na životní prostředí – vyjadřuje kvalitativní, kvantitativní 

zhodnocení účinku na životní prostředí 

4. Interpretace – tato fáze je výsledkem předchozích fází a jejímž cílem je 

zmírnit dopady stavby na životní prostředí 

5. Návrhy na zlepšení – postupy pro zmírnění negativních dopadů na životním 

prostředí [4] 

 

Definice cílů a rozsahu 
 

    

     
     

Inventarizační analýza 
 

Interpretace 
 

Návrhy na zlepšení 

     
     

Hodnocení dopadů 
    

 

 

Obr. 1       Koncepční rámec LCA [4] (zdroj: Náklady životního cyklu stavby – Marková) 
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5 FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ 

Pro úspěšnost realizace projektu je potřeba získat dostatečný objem finančních 

prostředků k pokrytí potřeb projektu. Tímto se zajistí, že projekt bude realizován 

v požadovaném čase. Zdrojem pro zajištění financování investičních projektů je 

projektová dokumentace. Tento zdroj požaduje hlavně banka, vlastníci a také partneři 

poskytující rozvojový kapitál. Nejdříve se provede prezentace investičního záměru 

klíčovým partnerům (bance, vlastníkům). 

Po-té se detailně prověří předpokládaný investiční záměr. Cílem je analyzovat finanční 

a technickou proveditelnost projektu a následná rizika. Nakonec, pokud je investiční 

záměr schválen, se provede jednání o financování a následném zajištění finančních 

zdrojů.  

Tab. 3        Zdroje financování investičních projektů [6] (zdroj: Manažerské finance – 

Kislingerová) 

P
ů

vo
d 

zd
ro

jů
 

Vlastnictví zdrojů 

  Vlastní zdroje Cizí zdroje 

    

Interní zdroje  
zisk z činnosti 

podniku 
rezervy na důchod 

 
nerozdělený zisk 

 
         

  vklady vlastníků úvěry finančních institucí 

  
 

dluhopisy 

 
dotace finanční leasing 

Externí zdroje  
 

obchodní úvěry 

  rizikový kapitál 

Podle pohledu tvorby dělíme zdroje na vlastní kapitál (vlastní zdroje) a cizí kapitál (cizí 

zdroje). [1] 
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Rozdělení zdrojů financování je možné podle různý hledisek. Nejzásadnější je původ 

zdrojů, odkud se tyto zdroje získávají a jejich vlastnictví. Podle místa se rozlišují  

na externí a interní zdroje financování. Dalším hlediskem je vlastnictví zdrojů a to 

dělíme na vlastní a cizí kapitál. 

5.1 Vlastní kapitál 

Mezi vlastní zdroje patří interní zdroje financování a některé z externích zdrojů 

financování. Detailní rozdělení viz tabulka č. 3. Zdroje financování investičního 

projektu. Podstata věci je, že vlastní kapitál nemusíme splácet a tvoří tzv. bezpečný 

zdroj financování investičních projektů. 

Mezi základní formy financování vlastních zdrojů patří: 

- Kapitálový vklad (založení společnosti) 

- Navýšení základního kapitálu 

- Zisk z činnosti podniku 

- Přírůstky rezerv 

- Dotace a obdobné zdroje 

- Příjmy a odprodej složek dlouhodobého majetku 

5.2 Cizí kapitál 

Jsou to finanční zdroje, které jsou firmě zapůjčeny a které musíme časem vrátit. 

Mezi základní formy financování cizích zdrojů patří: 

- Zálohy odběratelů 

- Finanční úvěry 

- Dodavatelské úvěry  [1] 

5.3 Interní zdroje financování 

Tento druh financování se objevuje u již existujících firem. Tyto zdroje jsou výsledky 
vlastní podnikatelské činnosti firmy: 

- Nerozdělený zisk 

- Přírůstky rezerv 

- Dlouhodobé finanční rezervy 
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5.3.1 Nerozdělený zisk 

Zisk po zdanění, který podnik vytvořil v minulosti a nevyplatil jej v podobě dividend, 

tantiém nebo na tvorbu fondů. Tímto způsobem financování je možné krýt investiční 

projekty s vyšším rizikem. Například projekty, které mají problém získat finance 

z externích zdrojů. Protože zde nefunguje daňový štít, tak tento způsob financování je 

málo stabilní ve srovnání s úvěrem či obligací. Nestabilnost se projevuje tím, že 

například nedosáhneme na předpokládaný zisk. [5] 

5.4 Externí zdroje financování 

Financování pomocí externích zdrojů se objevuje u nově vzniklých firem. Nevznikají 

vlastní činností firmy. 

- Dlouhodobé a krátkodobé finanční úvěry 

- Dluhopisy (obligace) 

- Finanční leasing 

- Dotace (Subvence) 

- Emise akcií 

5.4.1 Dlouhodobé finanční úvěry (Bankovní, dodavatelské úvěry) a 

krátkodobé finanční úvěry 

V rámci rozvahy můžeme tyto úvěry dělit: 

- Rezervy 

- Dlouhodobé závazky včetně emitovaných dluhopisů 

- Krátkodobé závazky 

- Dlouhodobé závazky bankovní úvěry a výpomoci 

- Ostatní pasiva 

Dlouhodobý úvěr může být bankovní, který je ve formě peněz anebo dodavatelský, 

který je dodáván v podobě dodávek fixního majetku. Jako nejčastější forma financování 

realizačních projektů jsou bankovní instituce (dlouhodobé, krátkodobé úvěry). 

Projektové financování je zvláštní forma dlouhodobého financování. Tyto prostředky se 

mohou použít na daný projekt.  

Pro získání bankovního úvěru musí žadatel podat žádost. Na základě této žádosti banka 

vyhodnotí, zda úvěr dostane anebo nikoliv. Záleží na analýze bonity žadatele a  
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na analýzách investičního projektu. Pokud si žadatel myslí, že bankovní úvěr  

na stejný typ projektu má každý žadatel stejné možnosti pro získání úvěru, není tomu 

tak. Cena financování a získání cizích zdrojů financování závisí na několika faktorech: 

- Žadatel musí doložit profesní historii, jeho finanční zdraví, referenční projekty, výše 

obratu. 

- Také musí obhájit kvalitu podnikatelského záměru tzn. Jaké je riziko projektu, 

ekonomická efektivnost, náklady projektu. 

- Nakonec předloží návrh způsobu financování (podíl vlastních prostředků, druh 

bankovního úvěru, výše, doba a způsob splácení). 

5.4.2 Dluhopisy (Obligace) 

Obligace jsou dluhové cenné papíry. Tyto papíry emitují podnik s cílem získat  

od investora dlouhodobý finanční zdroj. Abychom mohli nakládat s obligacemi, 

musíme se řídit zákonem o dluhopisech. 

Pro vydání dluhopisů musíme mít povolení, které vydává ministerstvo financí ČR. 

Ministerstvo ověřuje, zda je podnik do budoucna schopen svoje dluhopisy splácet a 

následně vydání schválí či zamítne. Emitent dluhopisu je dlužník. Dlužníkem může být 

například stát, banka nebo firma. Držitel dluhopisu je věřitel neboli investor. 

S dluhopisy je možné obchodovat na sekundárních trzích cenných papírů. Emitent se 

v těchto dokumentech zavazuje splatit věřiteli nominální cenu obligace v daném 

termínu včetně úroku. Tyto finanční zdroje je možné použít pro financování 

investičního projektu. [5] 

5.4.3 Finanční leasing 

Leasing neboli nájem, jde o formu financování, kdy užívám stálá aktiva bez jejich 

nákupu. Uzavře se smlouva mezi nájemcem a pronajímatelem, kde se podrobně popíšou 

práva odkupu pronajímaného předmětu na konci období leasingu. V podstatě 

pronajímatel po smluvených finančních splátkách odkupuje od dodavatele smluvený 

předmět a zároveň může za úplatu tento předmět nájemce užívat. Po dobu trvání 

leasingu je vlastníkem pronajímatel. 

Výhodou leasingu je, že při okamžitém používání předmětu nevzniká ztráta 

zastaráváním, dále není při pronajmutí věci nutné mít značný kapitál, také daňové úlevy 



31 

 

se přenášejí na nájemce. Nevýhoda leasingu vyplívá již při pořízení samotného 

leasingu, kdy jsou náklady vyšší než u úvěru, na konci leasingové doby je již předmět 

skoro odepsaný tudíž se již neodepisuje a základ daně stoupá. 

Formy leasingu máme operativní a finanční. 

Operativní leasing 

Operativní neboli provozní leasing je krátkodobá forma leasingu. Tato forma leasingu 

se zaměřuje na životnost majetku, která je delší než období užívání. Pronajímatel se 

mimo jiné stará o údržbu a servis majetku. Nájemce nemůže tento majetek odkoupit,  

po skončení leasingu tento majetek se vrací zpátky k pronajímateli. 

Finanční leasing 

Finanční leasing je dlouhodobá forma leasingu. Tento druh leasingu je nevypověditelný. 

Nájemce se stará o údržbu a servis majetku. Po skončení pronájmu tento majetek 

přechází do vlastnictví nájemce. V této době by již celý majetek měl být splacen. [6] 

5.4.4 Dotace 

Pojem dotace je přesně vymezen v § 3 zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

„Dotací se rozumějí peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv 

nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel. 

Za dotaci se rovněž považují bezúplatná plnění poskytnutá na stanovený účel  

ze zahraničí z prostředků Evropského společenství nebo z veřejných rozpočtů cizího 

státu a granty poskytnuté podle zvláštního právního předpisu.“[cit. 25] 

Dotace je nenávratný, účelově poskytnutý zdroj financování. Dále je dotace peněžní 

podpora, která je přímá, podmíněná a nenávratná. Pro získání dotací musí žadatel splnit 

dotační podmínky. Tyto podmínky určují okruh příjemců a také podporované účely. 

Představa, že když žadatel splní všechny podmínky, tak automaticky dostane peněžní 

podporu, je mylná. Rozhodují zde také další kriteria, hlavně kvalita vypracovaného 

projektu. To znamená, že i když žadatel splní všechny předepsané podmínky pro 

udělení dotací, nemusí se na něj peněžní prostředky dostat. Platí pořadí přijmutí žádosti. 

Dotace můžeme získat buď z Evropské unie, ze státního rozpočtu anebo z jiných zdrojů 

(rozpočty obcí, měst apod.). 
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Dotace dělíme podle jejich zdrojů:  

1. ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE, přičemž z hlediska dotací jsou stěžejní 

následující fondy:  

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR/ERDF) 

Evropský regionální rozvojový fond (ERDF) vznikl v roce 1974. Zaměřuje se 

především na nejvíce postižené oblasti a ke snižování meziregionálních nerovností. 

V současnosti se řadí mezi nejvýznamnější strukturální fondy. Tyto pojmy skrývají 

různé investiční aktivity sloužící k zvyšování životní úrovně u méně rozvinutých 

členských států a regionů. Jejich cílem je zvýšit zaměstnanost, zajistit hospodářský růst, 

ochrana životního prostředí, cestovní ruch a také podporují rozvoj podnikání a to 

především u malých a středních podniků apod. Tyto aktivity vedou  

ke zvyšování životní úrovně méně rozvinutých členských států a regionů. Z ERDF jsou 

podporovány aktivity, které mají za cíl je zlepšit. [26]  

Fond soudržnosti (FS) 

Používá se na přímé financování a je určen pro velké projekty v oblasti energií, rozvoje 

dopravy a životního prostředí. Poskytuje se hlavně v sektorech životního prostředí a 

dopravy (transevropské dopravní sítě) v členských státech Unie, jejichž HND je nižší 

než 90 % průměru EU. Tuto podmínku Česká republika splňuje. [27]  

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) 

Tento fond podporuje rozvoj venkova a spadá do společné zemědělské politiky EU. 

Prostředky získané z EAFRD vedou ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, 

zkvalitnění životního prostředí a krajiny nebo zlepšení života ve venkovských oblastech 

a diverzifikace hospodářství venkova. [28] 

Kdo může žádat o dotace z EU 

Dotace z fondů EU mohou žádat podniky všech velikostí, obce, kraje, ministerstva, 

neziskové organizace, výzkumná centra a další. Záleží však na konkrétním programu, 

pro koho je určen. Například u podniků může být dotace podmíněna velikosti obratu 

firmy, maximální počet zaměstnanců apod. 
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Doba realizace jednotlivých projektů se liší dle typu projektu a dle opera

, zpravidla se pohybuje od několika měsíců až po několik let.  V

finanční prostředky, které nejsou z příslušné alokace vy

do konce daného roku, podléhají tzv. automatickému zrušení závazku. Česká republika 

stále zaostává za ostatními státy v rámci čerpání dotací. Tento problém není ani 

, ale na straně státních institucí. Ještě v průběhu roku 2015 nebyly

ční programy na období 2014-2020 a tudíž nebylo
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Pozitiva strukturálních fondů 

Získání financí z evropských fondů má významný dopad na hrubý domácí produkt, 

zaměstnanost a další důležité makroekonomické indikátory, hlavně z důvodu působení 

pákového efektu. Pákový efekt funguje na základě využití zdrojů z evropských fondů.  

Ukázka pákového efektu jsou například investice do dopravní infrastruktury.  

Za evropské dotace a veřejné zdroje ČR je vybudována dopravní infrastruktura, která 

má přímý dopad na hrubou přidanou hodnotu stavebního sektoru.   

Růst samotného stavebního sektoru má multiplikativní efekt ve formě vyšší poptávky 

po zboží ostatních sektorů, zaměstnanosti v těchto odvětvích a po ukončení realizace 

stavby přichází fáze užití stavby. [30] 

Jako další pozitivum operačních programů je fakt, že by se řada projektů neuskutečnila, 

pokud by nebyla částečně dotována ze zdrojů z fondů EU. V průběhu ekonomické krize 

se podpora z evropských fondů stala jedním z nástrojů napomáhajících jejímu zmírnění. 

Byla značně podpořena i zaměstnanost ve formě vzniku nových pracovních míst.  

V programovém období 2007-2013 bylo vytvořeno 106 100 pracovních míst, z toho 

84 800 míst bylo vytvořeno cíleně. 

OP Doprava výrazně přispěl k rozvoji dopravní infrastruktury regionálního a 

celostátního významu. Dohromady bylo příjemcům proplaceno 126 mld. Kč, z nichž se 

podařilo vystavět například 245,5 km silnic státního významu (dálnice, rychlostní 

silnice a silnice I. tříd), v oblasti železniční infrastruktury se podařilo zrekonstruovat 

369,1 km železničních tratí a rozšířit délku elektrizovaných železničních tratí o 34,7 km. 

[30] 

Programy v operačním období 2007-2013 

Investice členských států v tomto období byly koncentrovány na cíle vyplývající  

ze strategie Evropské unie na pomoc růstu a zaměstnanosti. V programovém období 

2007-2013 bylo v České Republice využíváno 26 operačních programů. V tomto období 

sleduje regionální politika tři cíle: 

Cíl Konvergence 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Cíl Evropská územní spolupráce [31] 
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Tab. 4 Rozdělení operačních programů dle cílů hospodářské politiky (zdroj:strukturalni-

fondy.cz) 

Cíl Program 

Konvergence 

regionální operační programy (ROP): 

ROP NUTS II Severozápad 

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

ROP NUTS II Jihovýchod 

ROP NUTS II Severovýchod 

ROP NUTS II Střední Morava 

ROP NUTS II Jihozápad 

ROP NUTS II Střední Čechy 

tématické operační programy: 

OP Doprava 

OP Životní prostředí 

OP Podnikání a inovace 

OP Výzkum a vývoj pro inovace 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Integrovaný operační program 

OP Technická pomoc 

Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost 

OP Praha Konkurenceschopnost 

OP Praha Adaptabilita 

Evropská územní spolupráce 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 

OP Meziregionální spolupráce 

OP Nadnárodní spolupráce  

Síťový operační program ESPON 2013  

Síťový operační program INTERACT II   
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Cíl Konvergence 

Jako hlavní „cíl konvergence je podpora hospodářského a sociálního rozvoje regionů  

na úrovni NUTS II s hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele nižším než 75% 

průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Dále jsou k čerpání z tohoto cíle 

způsobilé státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) na obyvatele je nižší než 90% 

průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii.“ Podpora tohoto cíle je 

poskytována prostřednictvím fondů ERDF, ESF a Fondu soudržnosti. Pod tento cíl 

spadají všechny regiony kromě hlavního města Prahy. [31] 

ROP NUTS II jsou regiony soudržnosti, skládající se z jednoho či více krajů, slouží  

pro účely efektivního získávání prostředků z evropských fondů. Žadateli jsou především 

kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané krajem či obcemi, provozovatelé 

dráhy, nestátní neziskové organizace, malí a střední podnikatelé apod. Každý ROP je 

samostatným dokumentem spravovaným regionální radou a reaguje na potřeby 

příslušného regionu, hlavně se obecně zaměřuje na obdobná témata, která lze shrnout do 

následujících oblastí: 

Dopravní dostupnost a obslužnost  

- Výstavba a rekonstrukce silnic II. a III. třídy a místních komunikací 

- Výstavba stezek pro bezmotorovou dopravu 

- Infrastruktura pro potřeby veřejné 

Rozvoj území  

- Revitalizace centra města a památkových zón 

- Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro 

kulturu a volný čas, objektů sociální a vzdělávacích infrastruktury 

- Příprava rozvojových území pro podnikání, bydlení a služby 

Regionální rozvoj podnikání  

- Rekonstrukce, modernizace a revitalizace stávajících objektů pro podnikání 

včetně brownfields 

- Investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit 

menšího rozsahu 



37 

 

- Podpora investic zlepšujících materiálně-technické vybavení a podmínky firem, 

škol a učilišť určených pro zaškolení absolventu a osvojení praktických 

dovedností  

Rozvoj cestovního ruchu  

- Výstavba a rekonstrukce turistických cest 

- Rekonstrukce kulturní či technické památky nebo kulturní zajímavosti pro 

využití v cestovním ruchu 

- Modernizace, rozvoj a rekonstrukce lázeňské infrastruktury a navazujících 

zařízení, marketingové kampaně s nadregionálním dopadem, informační a 

komunikační technologie v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu 

Tento výčet podporovaných aktivit se mění v jednotlivých regionech soudržnosti, 

žadatel se musí předem seznámit s podmínkami ROP, v jehož oblasti by se měl projekt 

realizovat. V OP a prováděcích dokumentech je také třeba prověřit, kdo je u toho 

kterého typu podporované činnosti určen mezi možnými příjemci podpory. [32] 

Nové programové období 2014-2020 

V dalším programovém období se cíle kohezní politiky Evropské unie mění, jelikož se 

přizpůsobují potřebám stávajících a přistupujících členů a celkovému prostředí 

Evropské unie. 

V rámci nového programového období 2014-2020 došlo v systému čerpání  

z evropských fondů k zavedení některých novinek a to jak na evropské úrovni, tak i  

na české úrovni. Změny jsou uvedeny v tabulce č. 5. Mezi nejdůležitější v českých 

podmínkách patří: 

• snížení počtu programů z 26 na 18 (viz tab. 5) 

• „koncepce Jednotného metodického prostředí (má zajistit stejná pravidla skrze 

celý systém) 

• rozšíření fungování monitorovacího systému (zjednodušení administrativy, 

žadatel již nebude muset tisknout žádné papíry)“ [cit. 33] 
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Tab. 5 Změny v novém programovém období, oproti minulému programovému období 

(zdroj : strukturalni-fondy.cz) 

Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020 
regionální operační programy (ROP):   
ROP NUTS II Severozápad 

Integrovaný regionální operační program 

ROP NUTS II Moravskoslezsko 
ROP NUTS II Jihovýchod 

ROP NUTS II Severovýchod 
ROP NUTS II Střední Morava 

ROP NUTS II Jihozápad 

ROP NUTS II Střední Čechy 

tématické operační programy:   

OP Doprava OP Doprava 

OP Životní prostředí OP Životní prostředí 

OP Podnikání a inovace 
OP Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost 

OP Výzkum a vývoj pro inovace 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání,  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Zaměstnanost 

Integrovaný operační program Nahrazeno IROP 

OP Technická pomoc OP Technická pomoc 

Program rozvoje venkova (PRV) Program rozvoje venkova (PRV) 

  Operační program Rybářství 2014-2020 

Začátek formuláře 

Operační program Praha - pól růstu ČR 

OP Praha Konkurenceschopnost 

OP Praha Adaptabilita 

Konec formuláře 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 
OP  přeshraniční spolupráce Česká republika 
- Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko OP Interreg V-A Česká republika - Polsko,  

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko OP Interreg V-A Rakousko - Česká republika, 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 
OP spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká 
republika 2014-2020, 

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 
OP Interreg V-A Slovenská republika - Česká 
republika, 

OP Meziregionální spolupráce OP INTERREG EUROPE  

OP Nadnárodní spolupráce  OP Nadnárodní spolupráce  

Síťový operační program ESPON 2013  ESPON 2020 

Síťový operační program INTERACT II  INTERACT III  
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Diplomová práce se týká financování mateřských škol. Programy, které umožňovaly 

poskytnout dotaci mateřských škol, jsou uvedeny v tabulce č. 5 a označeny modrou 

barvou. Jedná se zejména o tyto programy: 

Programové období 2007-2013 

REGIONÁLNÍ OPERA ČNÍ PROGRAM (ROP NUTS II)  

Prioritní osa č. 3: Integrovaný rozvoj území 

Tuto prioritní osu můžeme využít na novostavbu mateřské školy. Podmínky   

pro obdržení dotace jsou uvedeny v tabulce č. 6 

Oblasti podpory: 

3.1 Rozvoj regionálních center 

3.2 Rozvoj měst 

3.3 Rozvoj venkova 

Tab. 6 ROP NUTS 2 - Přehled oblastí podpory a možností jejího čerpání 

(zdroj:strukturalni-fondy.cz) 

ROP NUTS 2 - Přehled oblastí podpory a možností jejího čerpání  

Oblast podpory Příjemci dotace Podporované činnosti Rozsah projektů 

3.1  Rozvoj 
regionálních 
center 

Statutární města a města nad 50 000 
obyvatel. Podpora rozvoje 
regionálních center bude 
realizována výhradně 
prostřednictvím integrovaných 
plánů rozvoje měst (dále jen 
„IPRM“). Projekty na území 
statutárních měst a měst nad 50 000 
obyvatel, které nebudou součástí 
IPRM, bude možné podávat v 
oblasti podpory 3.2. 

Regenerace a revitalizace 
brownfields 
Revitalizace specifických 
městských zón 
Modernizace veřejných 
prostranství 
Rozvoj infrastruktury v 
oblasti školství a 
vzdělávání 

Min. výše 10 mil. Kč, 
doporučená průměrná 
výše 15 mil. Kč 

3.2  Rozvoj měst Kraj, obce s rozšířenou působností a 
další města nad 5000 obyvatel, DSO 
Nestátní neziskové organizace 
Organizace zřizované a zakládané 
kraji a obcemi, podle §23 a dalších 
zákona č.250/2000 Sb., s alespoň 
50% podílem obce 

Vzdělávací infrastruktura 
– mateřské, základní, 
střední školy a další 
zařízení  
pro celoživotní 
vzdělávání 

Min. výše výdajů  na 
1 projekt 2 mil. Kč 

3.3  Rozvoj 
venkova 

Kraj, obce od 500 do 5000 obyvatel, 
DSO (je-li žadatelem DSO, může se 
projekt realizovat i v obci do 500 
obyvatel) Ostatní stejné jako v 
oblasti 3.2 

Vzdělávací infrastruktura 
– především mateřské, 
základní školy a střední a 
další zařízení  
pro celoživotní 
vzdělávání 

Min. výše výdajů na 1 
projekt 1 mil. Kč 
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OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ (OP ŽP) 

Tento program se zaměřuje na zvýšení kvality životního prostředí a také na zdraví 

obyvatelstva. Hlavní priorita tohoto programu je zvýšit kvalitu ovzduší, vody i půdy. 

Řeší také problematiku odpadů a průmyslového znečištění a následně podporuje péči o 

krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro 

environmentální osvětu. Tento OP ŽP spadá mezi tematické operační programy. 

Osahuje osm prioritních os, které jsou rozděleny na logické celky. Prioritní osy: 

• 1: Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 

• 2: Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 

• 3: Udržitelné využívání zdrojů energie 

• 4: Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 

• 5: Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik 

• 6: Zlepšování stavu přírody a krajiny 

• 7: Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 

• 8: Technická pomoc 

 

Vybrané prioritní osy vhodné pro financování mateřských škol jsou: 

Prioritní osa č.3 – Udržitelné využívání zdrojů energie 

Tato prioritní osa (oblast 3.2. realizace úspor energie) je vhodná pro projekty, kde je 

nutná rekonstrukce budovy. Aby nám byla přidělena dotace, musíme pomocí 

rekonstrukce budovy, snížit energetickou náročnost budovy. Hlavní stavební úpravy 

pro snížení energetické náročnosti jsou například: 

-  Zateplení obvodového pláště 

- Zateplení střešní konstrukce 

- Výměna vnějších výplní otvorů  

Prioritní osa č.7–  Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a 

osvětu 

Výzva je určena na podporu projektů v oblasti environmentálního vzdělávání. Dotaci je 

možné získat na úpravu dětských hřišť v přírodním stylu při mateřských školách 

nebo na vytvoření a rozvoj zázemí lesních mateřských školek.  

Výše podpory: 
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• Dotace maximálně do výše 90 % z celkových způsobilých veřejných výdajů 

projektu. 

• Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 0,3 milionu 

korun. 

• Maximální výše podpory na jeden projekt činí 10 mil. Kč 

 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)  

Program rozvoje venkova (dále jen PRV) podporuje rozšiřování a diverzifikaci 

ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová 

pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti a posílit sounáležitost obyvatel na venkově.  

Oblasti školství se týká zejména prioritní osa III – Kvalita života ve venkovských 

oblastech a diverzifikace hospodářství venkova, podopatření 2.1.2 – Občanské vybavení 

a služby. Podpora je zaměřena na zajištění chybějícího občanského vybavení a služeb 

školských, na něž není možné získat mandatorní výdaje státu, včetně předškolní a 

mimoškolní péče o děti, pečovatelské služby o seniory apod. Podpora je poskytována 

také na zřizování integrovaných informačních a školících center využívajících 

informační a komunikační technologie pro lepší dostupnost služeb a práce. Projekt 

může být realizován v obci do 500 obyvatel na území ČR. Dotaci je možné získat  

na novou výstavbu, stavební obnovu budov a ploch sloužících zajištění občanského 

vybavení v oblasti sociálních služeb, školství, péče o děti, integrovaných informačních 

a školicích center apod. [34] 

Podporu mohla přijmout pouze obec, sdružení obcí, nezisková organizace s právní 

subjektivitou apod. 

Výše podpory: 

• Dotace maximálně do výše 90 % z celkových způsobilých veřejných výdajů 

projektu. 

• Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 50 tis. Kč [18] 

Aktuální verze programu rozvoje venkova (2014-2020) již nezahrnuje oblast občanské 

vybavení a služby. Tato oblast byla přesunuta do integrovaného regionálního 

operačního programu, který je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. [19] 
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Programové období 2014-2020 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERA ČNÍ PROGRAM (IROP)  

Operační program je nástupce původních sedmi regionálních operačních programů. 

Také částečně navazuje na Integrovaný operační program z minulého programového 

období 2007-2013. Hlavní prioritou tohoto programu je opět vyváření rozvoje území 

zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění 

udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Oproti období 2007-2013 se snížil 

počet programů v jeden centrální program. Tento krok znamená lepší orientaci žadatelů 

v jednotlivých dotačních titulech. Také se zaměřuje na dopravu v regionech, zkvalitnění 

veřejných služeb a v neposlední řadě na veřejnou správu. 

Prioritní osy: 

• 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

• 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů  

• 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 

• 4: Komunitně vedený místní rozvoj 

• 5: Technická pomoc  

Prioritní osa vhodná pro financování mateřských škol je: 

Osa č. 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

Účelem dotace je zajistit dostatečnou kapacitu kvalitních a cenově dostupných zařízení 

péče o děti do tří let, dětské skupiny a mateřské školy, ve vazbě na území se sociálně 

vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. O dotaci mohou 

žádat subjekty podílející se na realizaci aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče 

o děti. O dotace mohou žádat zařízení péče o děti do 3 let, školská zařízení předškolního 

vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci aktivit v oblasti předškolního 

vzdělávání a péče o děti, kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, 

obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, nestátní neziskové 

organizace. Území realizace celá ČR mimo území hl. m. Prahy. [35] 

Podporované hlavní aktivity (85% financí): 

- stavby a stavební práce s výstavbou nové infrastruktury,  včetně vybudování 

přípojky pro přivedení inženýrských sítí;  
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- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení 

bezbariérovosti;  

- nákup budov,  

- pořízení vybavení budov a učeben,  

- pořízení kompenzačních pomůcek. 

Podporované vedlejší aktivity (10% financí z celkových způsobilých výdajů projektu): 

- nákup pozemků pro výstavbu nové budovy nebo přístavbu stávající budovy  

- demolice původního objektu 

-  pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického 

zabezpečení;  

- pořízení herních prvků, úpravy venkovního prostranství (zeleň, hřiště a herní prvky), 

projektová dokumentace apod. 

Výše podpory: 

- Dotace je čerpána finančním poměrem a to z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj a státního rozpočtu. 

- Minimální výše způsobilých výdajů činí 750 tis. Kč a maximální výše 60 mil. Kč  

na projekt. [35] 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ (OP ŽP) 

Hlavním cílem OP je ochrana a zajištění zlepšení kvality prostředí pro život obyvatel 

České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů 

lidské činnosti na životní prostředí a zmírňuje dopady na změny klimatu. Oproti 2007-

2013 klade větší důraz na podporu udržitelných forem dopravy a snižování negativních 

vlivů dopravy na životní prostředí a dále na využití integrovaných přístupů k řešení 

dopravních problémů ve městech. Zaměřuje se na zkvalitňování vody, snížení rizika 

povodní, zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech, dále na ochranu a péči  

o přírodu a krajinu a energetické úspory. 

Podporované oblasti: 

• 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní  

• 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 
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• 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

• 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu  

• 5: Energetické úspory 

• 6: Technická pomoc 

 

Prioritní osa vhodná pro financování mateřských škol je: 

Osa č. 5 Energetické úspory 

Tato prioritní osa (oblast 3.2. realizace úspor energie) je vhodná pro projekty, kde je 

nutná rekonstrukce budovy. Rekonstrukcí budovy snížíme energetickou náročnost 

budovy. Hlavní stavební úpravy pro snížení energetické náročnosti jsou například: 

- Zateplení obvodového pláště 

- Zateplení střešní konstrukce 

- Výměna vnějších výplní otvorů  

- Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy 

nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí. 

- Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. 

O dotace můžou žádat obce, kraje a dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, 

školy a školská zařízení, organizační složky státu, státní organizace, veřejnoprávní 

instituce, městské části hl. města Prahy apod. [36] 

OP ZAMĚSTNANOST (OP Z) 

Cílem Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) je zkvalitnění lidského kapitálu 

obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. OP se 

zaměřuje na podporu rovnoprávností žen a mužů, přizpůsobení zaměstnanců a 

zaměstnavatelů, vzdělávání a také na podporu mezinárodní spolupráce a sociálních 

inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. 

Podporované oblasti 

• 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 

• 2: Sociální začleňování a boj s chudobou 

• 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 

• 4: Efektivní veřejná správa 
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• 5: Technická pomoc 

 
Prioritní osa vhodná pro financování mateřských škol je: 

Osa č. 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 

Účelem této podpory je vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku 

pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu a následné zapojení rodičů do pracovního 

procesu. Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: školy a školská zařízení, kraje, 

organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi apod.  

Výše podpory pro financování je uvedeno v tab. 7. Dotaci je možné obdržet  

na stavební úpravy, vybavení prostoru, mzdy zaměstnanců pečujících o děti , další 

navazující náklady spjaté s provozem mateřské školy či zařízení pečující o děti  

v předškolním věku. 

 

Tab. 7. Míra a zdroj financování projektů OP Zaměstnanost 

(zdroj:http://www.dotacni.info/vsechny-dotacni-rss-zdroje-prehledne-na-jednom-miste/zamestnanost-

2014-2020-rss-novinky/) 

 
Míra podpory Zdroj financování 

Typ organizace - Méně rozvinuté regiony EU podíl Státní rozpočet Příjemce 

Organizační složka státu, 
příspěvkové organizace státu, 
školy a školská zařízení zřizovaná 
ministerstvy dle školského zákona  
(č. 561/2004 Sb.) 

85% 15% 0% 

Právnické osoby vykonávající činnost 
škol a školských zařízení 

85% 10% 5% 

Kraje 
Obce 
Organizační složky krajů a obcí 
Příspěvkové organizace zřizované kraji a 
obcemi (s výjimkou škol a školských 
zařízení)Dobrovolné svazky obcí 

85% 10% 5% 

Veřejné vysoké školy (kromě státních 
vysokých škol) a výzkumné organizace  
(dle zákona č. 130/2002 Sb.) 

85% 10% 5% 
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Soukromoprávní subjekty vykonávající 
veřejně prospěšnou činnost 
Obecně prospěšné společnosti 
Spolky 
Ústavy 
Místní akční skupiny 

85% 15% 0% 

Ostatní subjekty neobsažené ve výše 
uvedených kategoriích 
· Obchodní společnosti: 
o veřejnou obchodní společnost 
o komanditní společnost 
o společnost s ručením omezeným 
o akciovou společnost 
o evropskou společnost apod. 

85% 0% 15% 

 

Výše podpory: 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 942 000 CZK  

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 986 710 CZK [37] 

 

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – PÓL RŮSTU ČR (OP PPR)  

Navýšení kapacity předškolního, základního vzdělávání a zařízení pro poskytování 

péče o děti do 3 let. Hlavní účel dotace je rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů  

s malými dětmi, navýšení kapacity cenově dostupných zařízení péče o děti zejména  

do tří let a zajištění rovného přístupu ke vzdělávání.  

Programová oblast a území dopadu je Hlavní město Praha. Podporovány jsou aktivity 

A, B, C, D. Tyto skupiny není možné při žádosti o podporu kombinovat. Lze podat 

žádost pouze v rámci jedné z aktivit. 

Omezení: 

• délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat je max. na 24 měsíců. 

• Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 6. 2018. [38] 
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Tab. 8. Zařazení příjemců dotací do skupin včetně jejich podporované činnosti a rozsah 

maximálního a minimálního financování (zdroj: http://www.dotacni.info) 

skupiny Příjemci dotace Podporované činnosti Rozsah projektů 

A 
Hlavní město Praha. 
Městské části hl. m. Prahy. 

Vytvoření nových míst ve 
stávajících a budování nových 
zařízení pro poskytování péče o 
děti do 3 let v denním režimu, 
nebo v objektech mateřských 
škol. 

Minimální výše: 3 mil. 
Maximální výše: 40 mil. 

B 

Hlavní město Praha. 
Městské části hl. m. Prahy. 
Organizace zřízené a založené hl. m. 
Prahou a městskými částmi hl. m. 
Prahy. 
Nestátní neziskové organizace. 
Veřejné vysoké školy. 

Podpora vzniku nových forem 
alternativní nerodičovské 
předškolní péče. 

Minimální výše: 0,5 mil. 
Maximální výše: 6 mil. 

C 

Hlavní město Praha. 
Městské části hl. m. Prahy. 
Mateřské a základní školy se sídlem v 
hl. m. Praze. 

Vytvoření nových tříd ve 
stávajících objektech mateřských 
škol za cílem vytvoření nových 
kapacit vzdělávání dětí zpravidla 
od 3 let. 

Minimální výše: 1 mil. 
Maximální výše: 20 mil. 

D 

Hlavní město Praha. 
Městské části hl. m. Prahy. 
Základní školy se sídlem v hl. m. 
Praze. 

Vytvoření nových tříd ve 
stávajících objektech základních 
škol za cílem vytvoření nových 
kapacit vzdělávání. 

Minimální výše: 1 mil. 
Maximální výše: 20 mil. 

 
 

2. DOTACE - STÁTNÍ ROZPOČET ČESKÉ REPUBLIKY 

Dotace upravuje primárně zákon č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech, a 

poskytují je ústřední orgány státní správy. Forma finanční podpory ze státního rozpočtu 

je žadatelům poskytována. V případě poskytnutí dotace pro předškolní vzdělání se jedná  

o Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Toto ministerstvo vyhlásilo program: 

FOND ROZVOJE KAPACIT MATE ŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL  

V programu 133 310 poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 

dotace na realizaci projektů za účelem vytvoření nových výukových kapacit mateřských 

škol, které jsou zřizovány územně samosprávními celky. Dotaci lze použít na účelně a 

hospodárně vynaložené výdaje tj. na projektovou činnost, inženýrskou činnost, dodávku 

interiérového vybavení, úpravy venkovních ploch apod. Tyto úpravy musí souviset 

s vytvořením nové kapacity. Také lze tuto dotaci využít na výstavby nových prostor, 

přístavby, nástavby, vestavby, rekonstrukce a modernizace stávajících prostor. 
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Příjemci podpory mohou být obce zřizující mateřskou školu v právní formě příspěvkové 

organizace, dobrovolné svazky obcí – zřizující mateřskou školu v právní formě školské 

právnické osoby. Příspěvkové organizace – vykonávající činnost mateřské školy 

zřizované obcí anebo školské právnické osoby – zřizované svazkem obcí. 

Výše podpory: 

• Dotace je minimálně 2 mil. Kč a maximálně 30 mil. Kč. 

• Minimální výše spolufinancování žadatele činí 15 % z celkových nákladů akce. 

Omezení: 

• Novými výukovými kapacitami se rozumí primárně kapacity tzv. kmenových 

učeben, tzn. prostor, umožňujících vytvoření nové třídy pro vzdělávání zpravidla 

28 dětí mateřské školy 

• MŠMT poskytuje dotace zejména v oblastech s dlouhodobým nárůstem dětí 

nebo žáků z nové bytové výstavby nebo mateřských škol zřizovaných svazky 

obcí v lokalitách s nedostačující dostupností předškolního vzdělávání. [39] 

PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA   

V programu 117D815 poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) dotace  

na realizaci projektů. Pomocí dotačního titulu č. 2 (Podpora zapojení dětí a mládeže do 

komunitního života v obci) budou podporovány akce sloužící převážně dětem a 

mládeži. Na těchto výběrech a realizaci se prokazatelně podílely děti a mládež. 

Tento program se zaměřen na:  

- úpravu veřejných prostranství, 

- obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti např. školy, 

předškolní zařízení atd.  

- obnovu a zřizování veřejné zeleně,  

- rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity např.hřiště, 

cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky atd.  

Žádost může podat obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 31. 12. 2015). Obec musí mít 

zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.  
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Výše podpory: 

• Dotace je minimálně 50 tis. Kč a maximálně 400 tis. Kč. 

• Maximální poskytovaná výše dotace je 70% ze skutečně vynaložených nákladů 

Předmětnou akci nelze dotovat z jiných národních programů, podprogramů nebo 

dotačních titulů státního rozpočtu nebo podprogramů spolufinancovaných z prostředků 

EU. Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup drobného vybavení (např. stolní 

hry, míče, švihadla, kuchyňské nádobí, ložní povlečení apod.). [41] 

STŘEDOČESKÝ FOND ROZVOJE OBCÍ A M ĚST 

Tyto fondy jsou tvořeny finančními prostředky z rozpočtu Středočeského kraje.  

Tuto dotaci lze poskytnout pouze na účel, který je vymezen v rámci Tematického 

zadání „Program obnovy venkova“ v těchto vybraných oblastech podpory  

(body b,e,l), které se týkají předškolního vzdělávání:  

- b) „Mate řské školy“, která zahrnuje výstavbu nových objektů, rekonstrukce a 

opravy stávajících budov kromě zateplování objektů (jiný program) 

- e) „Dětská hřiště“ , která zahrnuje výměnu a zpevnění povrchů, odvodnění, 

rekonstrukce přístupových ploch, oplocení, venkovní osvětlení sportoviště, 

nákup a výměnu zastaralých sportovních a hracích prvků apod. 

- l) „Dotace úroků z úvěrů určených k realizaci projektů“ , která se týká 

projektů k obnově občanské vybavenosti, tj. na radnice, obecní úřady, základní 

školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení apod. Smlouva o úvěru musí být 

uzavřena po 1. 1. 2007.  

 

Podmínky získání dotace 

Z dotace lze použít na výstavbu, rekonstrukci a opravu majetku obce tj. stavební 

práce, obsluha staveniště, stavební materiál apod., bourací a demoliční práce, demontáž, 

odvoz a likvidace stavební sutě atd., zpracování projektové dokumentace, průzkumné 

práce, revize, geodetické zaměření, geodetický plán, elektronický zabezpečovací 

systém, elektronický požární systém apod. Tuto dotaci je možné poskytnout  

na akce/projekty spolufinancované ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie. 

Naopak dotaci nelze použít například na nákup budov či pozemků, úhradu standardních 
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provozních výdajů a volně stojící vybavení (nábytek, PC). V rámci tohoto programu lze 

žádat pouze na jednu Oblast podpory. 

Výše podpory: 

• Dotace je minimálně 60 tis. Kč a maximálně 6 mil. Kč. 

• Minimální výše spolufinancování žadatele činí 5 % z celkových nákladů akce. 

Dotace se poskytuje do maximálního podílu 95% z celkových uznatelných 

nápadů. [40] 

5.4.5 Emise akcií 

Akcie jsou cenné papíry. Tyto akci dělíme na kmenové a prioritní.  

Kmenové akcie  

Vlastník akcií má pravomoc se podílet na řízení firmy a také může hlasovat na valné 

hromadě. Akcionář má právo na roční zisk neboli výplatu dividend. Výše dividend není 

fixní, záleží na hospodářském výnosu firmy a také na rozhodnutí valné hromady. Může 

se také stát, že nebudou vyplaceny vůbec. Výhoda těchto akcií je, že závazky  

na výplatu dividend nejsou pevné. Nevýhodou financování prostřednictvím akcií jsou 

akcie z hlediska investora riskantnější než prioritní akcie. Také nejsou odčitatelnou 

položkou pro účely zdanění.  

 

Prioritní akcie 

Tyto akcie na rozdíl od kmenových akcií mají stálou dividendu. Vlastník nemůže 

hlasovat na valné hromadě. Výhodou financování prostřednictvím akcií je stabilní 

dividendy, náklady na dividendy jsou nižší než u kmenových akcií. Nevýhody toho 

financování je, že dividendy nejsou odpočitatelnou položkou pro účely zdanění. [5] 

5.4.6 Nestandardní forma financování 

Financování zahrnuje především tyto formy: 

- BOOT 
- PPP 
- Rizikový kapitál 

BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) 

Tento způsob financování se dá použít na financování rozsáhlých projektů. Nejdříve se 

založí jedna organizace s cílem realizovat projekt tak, že se provede návrh výsledné 

stavby. Stavbu organizace zrealizuje, zafinancuje a dále jí provozuje. Doba provozu je 
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předem stanovená. Po předem dané době stavba přijde automaticky na jinou organizaci, 

která pokračuje dále v provozování stavby. Po-té se uzavře smlouva s budoucími 

nájemníky dlouhodobě, kterým jsou účtovány poplatky za poskytnuté služby. Tyto 

finance musí pokrýt investice vložené do projektu, jak na výstavbu, provoz a 

v neposlední řadě zisk z projektu. 

 

PPP (Public and Private Partnership) 

Tímto způsobem financování se zajistí, že náklady, rizika popřípadě zisk jsou sdíleny 

oběma partnery a to veřejnou správou a soukromou organizací. Metoda PPP tvoří 

závazek mezi veřejným a privátním sektorem. Klade se zde důraz na kvalitu i  

na užitnou hodnotu vzhledem k ceně projektu. Realizace PPP projektu spočívá 

v založení zřízené společnosti s koncesí. Členy jsou jak ze soukromého sektoru, tak  

ze sektoru veřejného. Návratnost financí firmě, která vybudovala veřejný projekt a 

dlouhodobě zajišťuje provoz a údržbu, je zajištěno: 

- Získává roční poplatek od veřejného sektoru, záleží na objemu a kvalitě služeb 

- Vybírá poplatky přímo od uživatelů veřejné služby  [20] 

 

Rizikový kapitál 

Základem tohoto financování je v investování financí do základního kapitálu firmy, 

která není veřejně obchodovatelná. Tímto investor získá určitý podíl ve firmě a snaží se 

zvýšit její hodnotu ve spolupráci s managementem firmy. Po zhodnocení investice svůj 

podíl prodává a zajišťuje si tím zisk. Navýšením základního kapitálu vzniká lepší pozice 

podniku pro získání dalšího externího zdroje financování například dlouhodobý úvěr  

od banky. [1] 

6 Struktura a vývoj ceny ve vybraných etapách životního cyklu 

Tato část diplomové práce se zabývá vybranými částmi životního cyklu konkrétního 

objektu a to fází investiční a realizační. V těchto vybraných fázích jsou detailněji 

popsány náklady. 

6.1 Popis záměru výstavby 

Tato fáze obsahuje již provedenou stavbu mateřské školy, která se nachází v obci 

Tuřany u Slaného. Fotodokumentace objektu je zobrazena na obrázku č.6 a č.7.  
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Obr. 6       Fotodokumentace mateřské školy - vchod  

 

 

Obr. 7       Fotodokumentace mateřské školy – zadní část 

 

Proč se musela vystavět nová mateřská škola, když obec měla starší? 

Protože původní mateřská škola měla už odslouženo. Původní návrh byl přestavovat a 

rekonstruovat. Jenže po poradě s projekční kanceláří a stavební firmou bylo zjištěno, že 



 

se cenově dostanou opět vysoko a nevy

ke zmenšení prostoru by se př

je naprosto nevyhovující kuchyň

pro stravování na 100% využita, tudíž s

Tato nová škola je propojená se základní

mohli docházet na obědy přímo tam 

stravování pro externí strávníky.

Umístění stavebního objektu

Stavební objekt se nachází na pozemku 

Byseň.  

Obr. 8       Obec Tuřany se nachází 5km od m

Tento záměr byl podmíněn obdržením dotace. Tuto dotaci obec získala

dále určitou částku zaplatila obec ze svých úspor a z

spořitelny. 

6.2 Charakteristika stavby

Parcela 
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ět vysoko a nevyřeší se navýšení kapacity. Dále vzhledem 

při úpravě nesplnily požadavky vyhlášek. Ze st

je naprosto nevyhovující kuchyň a místnosti týkající se stravování. Už nyní je kapacita 

00% využita, tudíž s nárůstem dětí není možno zajistit stravování.

a je propojená se základní školou propojovacím krčkem 

ě římo tam „suchou nohou“ a zároveň je počítáno i s

stravování pro externí strávníky. 

ní stavebního objektu 

Stavební objekt se nachází na pozemku č.st.44, 181/1 a 181/15 v katastrálním území 

any se nachází 5km od města Slaný (zdroj:www.mapy.cz)

ěn obdržením dotace. Tuto dotaci obec získala 

ástku zaplatila obec ze svých úspor a z úvěru, který si zajistila od Stavební 

Charakteristika stavby 

eší se navýšení kapacity. Dále vzhledem  

požadavky vyhlášek. Ze strany hygieny 

 a místnosti týkající se stravování. Už nyní je kapacita 

tí není možno zajistit stravování. 

 tak, aby děti 

čítáno i s možností 

katastrálním území 

 

(zdroj:www.mapy.cz) 

 v roce 2012, 

ru, který si zajistila od Stavební 
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Parcela pro mateřskou školu je umístěna v jihozápadní části obce Tuřany, v těsné 

blízkosti stávající základní školy a místní fary. Původně parcela nebyla zastavěná, byla 

používaná pouze jako louka. Rozkládala se na mírně svažité terase směrem k severu,  

na severní a východní straně byla ohraničena cca 1m vysokým svahem. Na jižní a 

západní straně je parcela ohraničena kamennou zdí.  

Umístění a dispoziční řešení 

 Umístění mateřské školy na pozemku vychází z tvaru pozemku a přístupu na pozemek. 

Ale samotná orientace pozemku a hygienické požadavky, ovlivnily koncepci rozmístění 

jednotlivých provozů tak, aby bylo využito východního a západního oslunění pro herní 

a pobytové místnosti dětí. Proto jsou prosklené plochy denních místností orientovány  

na východní a západní stranu. Z jižní strany se bohužel nachází stávající objekt ZŠ, 

proto nebylo možné orientovat učebny tímto směrem. 

Základní členění mateřské školy je horizontální.  V přízemí ze severní strany se nachází 

přirozená nika, která umožňuje vstup jak do mateřské školy, tak do propojovací chodby 

s okénkem hospodářky. Z této chodby je možné také vstoupit do samostatné 

společenské místnosti včetně sociálního zařízení a do kanceláře hospodářky. Severní 

vstup do mateřské školy slouží jako hlavní stup do mateřské školy. Na severo-západní 

straně je samostatný vjezd pro zásobování kuchyně a odvoz odpadu. Také se zde 

nachází vstup pro zaměstnance kuchyně se sociálním vybavením a šatnou. Na provoz 

kuchyně navazují, úklidová místnost, kancelář a jídelna pro základní školu.  V přízemí 

objektu je také umístěna technická místnost, která bude sloužit jako strojovna VZT a 

přípojné místo pro topné medium z kotelny.  

V 1.NP jsou umístěny prostory školky, dvě pobytové místnosti, samostatná skupinová 

místnost, šatna pro děti, kancelář ředitelky, kuchyňka, šatna pro personál, WC a sprchy 

pro děti, prádelna a odkládací místnosti. Maximální půdorysný rozměr objektu je  

18,65 x 20,00 m. Výška atiky objektu bude 4,7m od ±0,00 objektu (úroveň 1.NP) = 

254,30 m n.m.  
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Půdorysy mateřské školy Tuřany 

 

Obr. 9       Půdorys přízemí mateřské školy Tuřany 

 

Obr. 10     Půdorys 1.NP mateřské školy Tuřany 
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Tab. 9       Tabulka místností mateřské školy Tuřany   

Označ. Místnosti- Přízemí Plocha(m2) Označ. Místnosti- 1.NP Plocha (m2) 

1.1 Jídelna ZŠ 49,7 2.1 Chodba 14,9 

1.2 Chodba 7,5 2.2 Schodiště 17,1 

1.3 Myčka 4,6 2.3 Skupinová místnost 14,4 

1.4 Technická místnost 22,5 2.4 Pobytová místnost 77,2 

1.5 Kuchyně 30,9 2.5 Pobytová místnost 75,4 

1.6 Sklad kuchyně 15,5 2.6 Šatna 22,5 

1.7 Šatna zaměstnanci 4,8 2.7 Sborovna - šatna 5,6 

1.8 Sprcha  1,8 2.8 WC děti 23,0 

1.9 WC 1,0 2.9 Zádveří +výlevka+WC 2,4 

1.10 Skupin. místnost 13,3 2.10 WC 1,2 

1.11 WC 3,0 2.11 Odkládací místnost 3,4 

1.12 WC - umyvadlo 2,3 2.12 Odkládací místnost 4,0 

1.13 Úklid 2,5 2.13 Vstup 6,0 

1.14 Výdej 8,5 2.14 Sprcha 1,6 

1.15 Terasa 16,6 2.15 Schodiště 12,5 

1.16 Zádveří 8,8 2.16 Prádelna-sušárna 1,7 

1.17 Jídelna MŠ 32,5    

1.18 Myčka 8,1    

1.19 Schodiště 17,1    

1.20 Sklad 7,6    

1.21 Hospodářka 3,6    

1.22 Chodba 2,3    

1.23 Příp.koř.zeleniny 4,4    

1.24 Zádveří 3,3    

Objekt je navržen jako nepodsklepený dvoupodlažní objekt s neprůchozí zateplenou 

dvouvrstvou plochou střechou z lehkých příhradových nosníků. Objekt je založen  

na základových pasech z železobetonu. Podkladní betonová deska je navržena tl. 100 

mm, vyztužena sítí KARI. Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti je provedena  
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z asfaltových pásů. Svislá izolace proti zemní vlhkosti je chráněna netkanou textilií 

500g/m². 

Svislé nosné obvodové konstrukce jsou z cihel POROTHERM 40 P+D, zateplených 

expandovaným polystyrenem 5-10 cm. Všechny obvodové konstrukce splňují normu 

ČSN 730540-2 v platném znění. Vnitřní nosné zdivo bude z cihel POROTHERM 30 

P+D. Stropní nosná konstrukce je navržena z železobetonu C25/30 tl.20cm. Překlady 

nad otvory jsou z keramických nosníků POROTHERM. Vnitřní dveře jsou dřevěné do 

obložkové zárubně. Požární odolnost dveří je určena ve výpisu dveří.  

Zábradlí vnitřního schodiště je z ocelových uzavřených profilů s výplní z tyčoviny.  

Veškeré klempířské konstrukce budou z Pz plechu.  

Schodiště je navrženo dvouramenné, železobetonové deskové. Objekt je zastřešen 

příhradovými vazníky. Samotnou střešní krytinu tvoří  PZ plech. Příčky jsou navrženy  

z příčkovek POROTHERM. Vnější výplně otvorů (okna, vstupní dveře) jsou plastové 

zasklené izolačním trojsklem. Pro osvětlení prostor v 1.NP i přízemí je na střeše 

umístěno několik světlovodů.  

Nášlapné vrstvy podlah respektují účel jednotlivých prostor. V obytných prostorách 

jsou navrženy podlahy s povlakem z PVC, v kuchyni, koupelnách a WC jsou navrženy 

keramické dlažby. V hracích místnostech je podlaha PVC a koberce. 

Napojení na veškeré sítě jako elektřina, plyn a voda je provedeno ze stávajících sítí, 

které se nacházejí na hranici pozemku. Na hranici pozemku je vysazena stávající 

přípojka jednotné kanalizace. Přípojka je napojena do stávající kanalizační stoky vedené 

přilehlé v komunikaci. Na pozemku investora (poblíž hranice pozemku) je na přípojce 

umístěna revizní šachta, do které budou zaústěny splaškové a dešťové vody z objektu 

6.3 Milníky pro výstavbu 

Musíme si uvědomit, že každá stavba má svůj časový harmonogram. Pokud se 

rozhodneme stavbu realizovat, tak v té fázi již víme všechno. Jak dlouho bude trvat 

výstavba, kolik nás bude stát a v neposlední řadě, kdo jí bude provádět. Také jsou 

důležité tzv. milníky pro výstavbu, které zahrnují fáze od samotného investičního 

rozhodnutí až po samotné užívání stavby. 
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Důležité milníky: 

1. Investiční rozhodnutí – leden 2011 

2. Vybrání zhotovitele stavby a uzavření smlouvy o dílo - listopad 2012 

3. Začátek výstavby prosinec 2012 

4. Samotné užívání prosinec  2013 

Prvním důležitý milník je investiční rozhodnutí dané stavby. Dále bylo vydáno uzemní 

rozhodnutí a po té následovalo stavební povolení. Poté se vybral zhotovitel stavby a 

uzavřela se s ním smlouva o dílo. Nakonec tato stavba byla zkolaudována a tím 

připravena k užívání. 

6.4 Předinvestiční fáze 

Tato fáze je ze všech fází nejdůležitější. Pokud tuto fázi dobře připravíme, vyhneme se 

problémům, které by mohly nastat.  V této fázi je již jasné, kolik bude stavba stát 

("Jestli na to máme“), jak dlouho se bude stavět a také přibližná cena užívání stavby. 

6.4.1 Studie podnikatelských příležitostí a technicko-ekonomická studie 

Základní myšlenka této studie je záměr a následný dopad na technicko-ekonomickou 

část studie. Záměr projektu je postavit mateřskou školu pro 50 dětí a také zajistit 

stravovací zařízení, jak pro děti z mateřské školy, tak pro děti ze základní školy. 

Odborná firma, která byla vybrána na základě referencí, provedla průzkum projektu a 

následně prověřila jeho technicko-ekonomickou stránku projektu. Nová školka pojme 

až 50 dětí.  Byl proveden průzkum v obci a okolních obcí, kde rodiče byly tázání, zda 

do budoucna uvažují s umístěním dětí do nové mateřské školky.  Z průzkumu vyšlo 

najevo, že tuto kapacitu školky nebude problém naplnit minimálně 3 roky dopředu. 

6.4.2 Architektonická studie 

Aby architekt mohl začít zpracovávat architektonickou studii, musí mít již k dispozici 

informace o budoucí stavbě. V našem případě to byl pozemek, na kterém stojí stavba a 

seznam požadavků stavby. Stavba byla omezená půdorysnou plochou pozemku, tudíž 

musely být vystaveny dvě nadzemní podlaží. Tyto informace nám zajistí rychlejší 

průběh zpracování architektonické studie. Architekt navrhnul několik variant projektu, 

také vypracoval model projektu a následně propočítal předpokládané náklady projektu. 
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Předběžný náklad od projektanta byl 20 mil. Tato cena byla pro obec absolutně 

nevyhovující. Naše možné maximální prostředky, které jsme mohli získat anebo 

poskytnout je maximálně 16 mil. Proto jsme si nechali udělat dvě nezávislé nabídky  

od stavebních firem a jejich nabídka vyšla kolem 14 mil.  

6.4.3 Rozhodnutí o investici a realizaci objektu 

V této fázi se zkoumaly všechny náklady, které by mohly vzniknout ve všech fázi 

životního cyklu stavby. Hlavní podmínkou realizace bylo získání dotace. Podala se 

žádost na dotaci ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst. Předpokládaná částka, 

kterou bylo možné získat, je uvedena na obrázku č.11. Předběžný propočet je vytvořený 

na základě rozpočtu oslovené stavební firmy, na základě nákladů již vzniklých 

v předinvestiční fázi a nakonec na předběžné kalkulaci fáze investiční. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Předpokládané náklady na stavbu 

Tab. 10     Celkové náklady vzniklé v předinvestiční fázi   

Popis nákladů Náklady (Kč) 

Studie přiležitostí – dotazníkový průzkum  4 000,00 

Architektonická studie                                                                                         35 000,00 

Technická a ekonomická analýza 7 000,00 

Celkem náklady 46 000,00 

Dotace SFROM 

Středočeského kraje 

10 000 000 

Úvěr od České spořitelny 

5 000 000 

Z vlastních zdrojů obce 

1 000 000 

Předběžný propočet 

16 000 000 
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6.5 Investiční fáze 

6.5.1 Příprava projektu 

Po provedení analýz v předinvestiční fázi pokračuje samotná příprava projektu, která 

obsahuje průzkumné práce, výběr projekční kanceláře, která provede všechny práce 

s tímto spojené a to engineering, územní řízení a nakonec stavební řízení. 

Jelikož se jedná o zakázku pro obec, muselo se vypsat řádné výběrové řízení  

na projekční kancelář. Byla vybrána projekční kancelář, která má dobré reference a dále 

měla nejnižší cenu ze zúčastněných firem. Dále byl zajištěn technický dozor na stavbě a 

BOZP. 

Průzkumné práce 

Byl proveden inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum. Bagrované 

sondy neobjevily hladinu podzemní vody. Z geotechnického pohledu je nutné 

respektovat svažitost povrchu pozemku a založení objektu věnovat zvýšenou pozornost. 

 

Územní řízení 

Územní řízení je postup rozhodování o konkrétním využití a uspořádání určitého území. 

Výsledek územního řízení je územní rozhodnutí. Tímto rozhodnutím se vymezuje 

území pro navrhovaný účel a stanoví se podmínky, za kterých lze záměr realizovat. 

Hlavní význam územního řízení je rozhodnutí, zda se stavba nebo jiná činnost v území 

vůbec uskuteční, případně za jakých podmínek. Jako podklad pro územní řízení sloužila 

architektonická studie. Po odsouhlasení obecního zastupitelstva, byla dokumentace  

pro územní řízení podána na stavební úřad do Slaného. Dokumentace obsahovala 

požadované přílohy dané zákonem č.183/2006 Sb.  

 

Stavební řízení 

Toto řízení následuje po schváleném územnímu řízením stavebním úřadem. Účastníkem 

stavebního řízení je stavebník, vlastník stavby, vlastník pozemku, vlastníci sousedních 

pozemků a nemovitostí. Stavebnímu úřadu se předloží žádost a samotný projekt.  

Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení: 

- Je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, s podmínkami 

územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,  
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- Je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou,  

v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,  

- Vyřešení příjezdu ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného 

vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním 

právním předpisem 

- Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. [16] 

6.5.2 Příprava realizace – financování 

Dotace 

Základní podmínkou pro realizaci stavby, bylo získání dotace. Podala se žádost a žádost 

byla schválená. Následně byla podepsána dohoda o poskytnutí dotace ze Středočeského 

fondu rozvoje obcí a měst na dofinancování stavby mateřské školy a to v částce 10 mil. 

Bankovní úvěr 

Byla sepsána smlouva na poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou Kladnou na 6mil.  

Na dofinancování stavby. 

Vlastní finance 

Zastupitelstvo se rozhodlo uvolnit částku z obecního rozpočtu na dofinancování 

mateřské školy. 

6.5.3 Příprava realizace – zadávací dokumentace, smlouva o dílo, výběr 

dodavatele 

Tato fáze v životním cyklu popisuje samotnou realizaci zakázky od podpisu SOD až  

po začátek zahájení výstavby. 

Zadávací dokumentace je jedním z rozhodujících dokumentů, které zadavatel předkládá 

uchazečům pro zpracování nabídek. Podle zákona zadávací dokumentace obsahuje 

několik ustanovení např. definuje její povinný obsah.  

Zadávací dokumentace obsahuje: 

- Obchodní a zadávací podmínky 

- Název: „Novostavba MŠ v obci Tuřany“ 

- Otevřené řízení 

- Podlimitní veřejná zakázka 
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- Předmětem zakázky je výstavba MŠ. Budova je projektována jako 3 samostatné 

provozy (školka, kuchyň, jídelna školy). MŠ je dimenzována pro 50 dětí. 

- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 14 000 000 Kč bez DPH. Zadavatel 

stanovil předpokládanou hodnotu zakázky na základě ocenění výkazu výměr a 

dále oceněným m3 obestavěného prostoru v kombinaci s oceněním 1 m2 

celkové plochy objektu a na základě všech dostupných a známých okolností 

vztahující se k předmětu díla. Tato cena nesmí být překročena o 20 %. Pokud 

tuto podmínku uchazeč nesplní, bude z výběrového řízení vyloučen. 

Výběr dodavatele 

Dílčí kritérium pro výběr vhodného dodavatele bylo: 

a) Nabídková cena bez DPH                                            80% 

b) Termín realizace díla ve dnech                                     20% 

 

Ad. a) Dílčí kritérium nabídková cena bez DPH 

Nejvhodnější nabídka x nejnižší cena 

100      x 

Cena nejvhodnější  

     x       váha vyjádřená v procentech 

Cena hodnocené nabídky 

Tab. 11     Porovnání firem ze zadávacího řízení dle ceny   

Dodavatel Kč (bez DPH) Získané body x Váha 

WAREX spol. s r.o. 12 058 613,24 77,5649 

KONSTRUKTIVA KONSIST a.s. 13 732 648,00 68,1096 

ZLÍNSKÉ STAVBY, a.s.    OZ ÚJEZD 12 747 348,00 73,3741 

MAO a.s. 11 691 567,00 80,0000 

Sdružení: PEB - MŠ Tuřany 12 954 649,00 72,1999 

STAVBY A REKONSTRUKCE K.N.Š. spol s.r.o. 13 475 199,31 69,4109 

DAVA - CZ s.r.o. 13 858 689,01 67,4902 

 

Ad. b) Dílčí kritérium doba realizace díla 

Nejvhodnější nabídka x nejkratší doba realizace ve dnech 

100      x 

Doba  realizace dodavatele 
nejvhodnější  

     x       váha vyjádřená v procentech 
Doba realizace hodnocené 

nabídky 
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Tab. 12     Porovnání firem ze zadávacího řízení dle doby realizace 

Dodavatel Dny Získané body x Váha 

WAREX spol. s r.o. 242,00 16,1157 

KONSTRUKTIVA KONSIST a.s. 195,00 20,0000 

ZLÍNSKÉ STAVBY, a.s.    OZ ÚJEZD 238,00 16,3866 

MAO a.s. 208,00 18,7500 

Sdružení : PEB - MŠ Tuřany 196,00 19,8980 

STAVBY A REKONSTRUKCE K.N.Š. spol s.r.o. 294,00 13,2653 

DAVA - CZ s.r.o. 290,00 13,4483 

 

Tab. 13     Vyhodnocení výběrového řízení dle všech aspektů 

Dodavatel 

Bodové 
hodnocení 

nabídkové ceny  
bez DPH 

Bodové hodnocení 
termínu realizace 

díla ve dnech 

Součet 
bodového 
hodnocení 

Pořadí 

WAREX spol. s r.o. 77,56 16,12 93,6806 2. 

KONSTRUKTIVA KONSIST a.s. 68,11 20,00 88,1096 5. 

ZLÍNSKÉ STAVBY, a.s.    OZ ÚJEZD 73,37 16,39 89,7607 4. 

MAO a.s. 80,00 18,75 98,7500 1. 

Sdružení : PEB - MŠ Tuřany 72,20 19,90 92,0979 3. 

STAVBY A REKONSTRUKCE K.N.Š. spol 
s.r.o. 69,41 13,27 82,6762 

6. 

DAVA - CZ s.r.o. 67,49 13,45 80,9385 7. 

 

Výběrové řízení vyhrála firma MAO a.s. s cenou 11 691 567 bez DPH. S firmou 

MAO a.s. podepsala obec Tuřany smlouvu o dílo. Cena dle SOD obsahuje: 

- Geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací 

- Geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení 

- Zpracování dokumentace pro provedení stavby a skutečného provedení díla 

- Kompletní provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek 

potřebných materiálů, strojů a technologických zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení zakázky. 

- Zkoušky a revize dané projektem vč. veškerých dokladů 

- Kompletace veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení 
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Součástí SOD byl oceněný položkový rozpočet díla, časový harmonogram a 

finanční harmonogram. 

Tab. 14     Finanční harmonogram 

Termín 
SO 01 - Budova 
mateřské školy 

IO 01 - Kanalizační 
přípojka 

IO 02 - Vodovodní 
přípojka 

prosinec 946 077,28 144 185,00 76 195,00 
leden 1 833 024,73     
únor 1 655 635,24     
březen 1 833 024,73     
duben 1 773 894,90     
květen 1 833 024,73     
červen 1 596 505,41     

Celkem za jednotlivé 
objekty (Kč bez DPH) 11 471 187,02 144 185,00 76 195,00 

Celkem za celé dílo (Kč 
bez DPH) 11 691 567,02 
 

Tab. 15     Položkový rozpočet stavby - rekapitulace hlavních dílů 

Kód Popis Cena celkem 

  Stavební objekt   
      

HSV Práce a dodávky HSV    6 236 363,49  
1 Zemní práce    636 740,91 
2 Zakládání    1 066 611,56 
3 Svislé a kompletní konstrukce    1 051 913,68  
4 Vodorovné konstrukce    1 601 814,49 
5 Komunikace    0,00 
6 Úpravy povrch ů, podlahy a osazování výplní    1 321 750,01  
7 Trubní vedení 37,63 
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání    323 637,72  
99 Přesuny hmot a sutí    233 857,49 

PSV Práce a dodávky PSV    3 998 243,50  
711 Izolace proti vod ě, vlhkosti a plyn ům    541 583,55 
713 Izolace tepelné    268 338,79 
721 Zdravotechnika - vnit řní kanalizace 181 739,65  
722 Zdravotechnika - vnit řní vodovod 131 023,16  
725 Zdravotechnika - za řizovací p ředměty 189 292,88  
733 Ústřední topení - rozvodové potrubí 238 226,21  
734 Ústřední topení - armatury 50 232,46 
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735 Ústřední topení - otopná t ělesa 104 229,33  
761 Sklobetonové konstrukce 6 067,32 
764 Konstrukce klempí řské    151 481,23 
765 Krytina tvrdá 10 523,74 
766 Konstrukce truhlá řské    787 724,18 
771 Podlahy z dlaždic    339 009,01 
776 Podlahy syntetické 271 307,38 
781 Dokon čovací práce - obklady keramické    162 240,57  
784 Dokon čovací práce - nát ěry   36 222,03 
784 Dokon čovací práce - malby a tapety    47 502,00  
791 Zařízení velkokuchyn ě 481 500,00 

  Celkem HSV a PSV 10 234 606,98 

M Montážní práce a dodávky 1 236 580,04  
21-M Silnoproud 438 653,65 

22-M Slaboproud 271 307,39 

24-M Montáže vzduchotechnických za řízení 349 619,00 

33-M Montáže dopravních za řízení 177 000,00 

  Celkem montážní práce a dodávky 1 236 580,04  

  Celkem stavební část 11 471 187,02 

  IO.01 - 827 Vedení trubní - kanaliza ční přípojka  
1 Zemní práce    93 815,37 
8 Trubní vedení 48 263,57 
9 Doplňky 2 106,06 
    

144 185,00 

  IO.01 - 827 Vedení trubní - vodovodní p řípojka 
1 Zemní práce    47 637,92 
8 Trubní vedení 27 041,35 
9 Doplňky 1 515,73 
    

76 195,00 

  Celková cena stavby bez DPH 11 691 567,02  
 

6.5.4 Realizace – předání staveniště, realizace objektů 

Předání staveniště se může provést pouze tehdy, když jsou na staveništi přítomny 

osoby oprávněné k jednání. Ze strany investora v tomto případě původní starosta 

obce Tuřany p. Janouch a za zhotovitele to byla osoba oprávněná z firmy MAO a.s.. 

Oba zástupci stvrdili zápis o předání staveniště svým podpisem. Také se tato událost 

zapsala do stavebního deníku, který od této doby je nedílnou součástí výstavby. 
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 Předávací protokol obsahoval tyto dokumenty a body, které jsou jeho nedílnou 

součástí: 

- Vymezení staveniště hraničními body osobně předány a také byl vyhotoven 

náčrtek 

- Předání situace s vyznačenými inženýrskými sítěmi a jinými zjistitelnými 

podzemními překážkami na staveništi. 

- Další jsou uvedeny v situaci a technické zprávě předané dokumentace POV. 

Součástí této dokumentace je upozornění na objekty, které se musí chránit  

- před staveništním provozem, způsob oplocení apod. 

Realizace objektu mateřské školy 

Další část investiční fáze je zaměřená na samotnou realizaci díla. Pokud chceme 

zabezpečit bezvadné dílo bez vad a nedodělků, měli bychom zahájit výstavbu nejlépe  

na jaře a skončit před začátkem zimy. Ale samy víme, že v dnešní době jde jen o čas 

někdy na úkor kvality. I tento projekt byl časově omezen. Od začátku stavby tj.  

od předání díla měla stavba trvat 208 dní. Jelikož se jedná o mateřskou školu, bylo 

důležité, aby stavba byla dokončená alespoň v srpnu. V listopadu 2012 byla stavba 

předána a prvního prosince začala firma stavět. Termín dokončení stavby byl červen 

2013.  

Předmětem původní zakázky nebyl propojovací krček mezi mateřskou školou a 

základní školou. Tato část stavby zjednoduší přechod mezi jednotlivými budovami. 

V budově mateřské školy je stravování pro obě budovy. Uzavřel se dodatek ke smlouvě, 

který zahrnoval, jak prodloužení realizace stavby, tak i zrealizování propojovacího 

krčku. 

Cena zakázky (propojovacího krčku) se zvýšila o 689 105 Kč. Hodnota díla je celkem 

12 380 672 Kč. Celková částka nepřesáhne 20% původní ceny díla. Proto není nutné 

vypisovat další výběrové řízení a vícepráce budou provedeny v rámci jednacího řízení 

bez uveřejnění. 

Kontrola stavby 

Základní kontroly na stavbě provádí stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí provádí denní 

záznamy provedených prací a kontrol do stavebního deníku. Obec Tuřany uzavřela 

smlouvu s Ing. Langerem na technický dozor stavby a BOZP po dobu výstavby 
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mateřské školy. Kontroly budou prováděny minimálně jednou týdně a při ukončení 

jednotlivých stavebních etap. Závěr kontrol vždy bude zapsán do stavebního deníku. 

6.5.5 Dokončení – dokumentace skutečného stavu, vyúčtování 

Dokumentace skutečného stavu 

Dokumentace skutečného provedení se zpracovává hlavně ze dvou důvodů. Pokud se 

samotná stavba odchýlí od schválené projektové dokumentace anebo to vyžaduje přímo 

stavební úřad. 

V případě MŠ se jednalo o odchýlení od schválené projektové dokumentace. V původní 

dokumentaci nebyl zahrnut propojovací krček mezi základní a mateřskou školou. Tento 

dokument slouží jako podkladový materiál ke kolaudaci.  

Tab. 16     Celkové náklady vzniklé v investiční fázi   

Investiční fáze Náklady (Kč) 

Projektová dokumentace pro uzemní a stavební řízení 128 600,00 
Sepsání smlouvy od právníka 3 000,00 
Cena stavby dle SOD 14 146 796,00 
Navýšení ceny o propojovací krček Dodatek č.1 k SOD 833 817,00 
Technický dozor na stavbě cca 5tis.měsíčně 60 000,00 
Smluvní pokuta za nesplnění termínu výstavby DTTO D1 k SOD -84 189,00 
Investiční výdaje (Dokumentace skut.provedení, revize apod.) 1 158 435,00 
Kolaudace (poplatky, úklid, stavební úpravy apod.) 46 788,00 
Celkem za náklady v investiční fázi 16 293 247,00 

6.5.6 Dokončení – zkušební provoz, předání stavby investorovi 

Zkušební provoz 

Na konci stavby se provede zkušební provoz. Ověřuje, zda funkčnost a vlastnosti 

provedené stavby vyhovuje kvalitě a způsobu uvedeném v projektové dokumentaci.  

Pro samotné užívání stavby musí být povoleno její užívání stavebním úřadem.  

Stavebním úřadem bylo provedeno místní šetření a stavební úřad zjišťoval, jestli 

mateřská škola byla postavena dle podmínek územního rozhodnutí, stavebního povolení 

a s ověřenou dokumentací pro skutečné provedení stavby. 
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Kolaudace 

Kolaudaci provádí na návrh stavebníka stavební úřad. Kolaudační řízení zahrnuje 

odborné přezkoumání a schválení stavebních prací. Stavební úřad také zkontroluje, zda 

objekt splňuje patřičné stavební, hygienické a protipožární normy. Následně provede 

rozhodnutí. 

Kolaudace objektu byla provedena 5. 12. 2013 a objekt mateřské školy i propojovací 

krček byl úspěšně zkolaudován. 

Předání stavby investorovi 

Stavba byla řádně předaná včetně všech dokumentů a předávacích protokolů dne 6. 12. 

2013. Termín ukončení stavby byl červen 2013. Podle smlouvy o dílo se firmě uložila 

pokuta za nedodržení termínu realizace stavby.  

6.6 Začátek provozní fáze 

Samotná provozní fáze je ze všech fází nejdelší a také nejdražší. Jelikož se jedná  

o novou stavbu a její konstrukce je navržena optimálně, tak náklady na její provoz by 

neměly být vysoké. Také zde začíná běžet záruční doba. 

Během prvních měsíců provozu mateřské školy se zjistilo, že při přívalových srážkách 

do budovy mateřské školy zatéká. Obec Tuřany se obrátila na zhotovitele, aby provedla 

nápravu. Firma se k tomuto problému nevyjádřila. Následně si obec nechala zpracovat 

odborný posudek. Z odborného posudku vyšlo najevo, že střecha není správně 

provedena. Nebyl vždy použit správný materiál a správná pracovní technologie.  Tyto 

komplikace se řeší se zhotovitelem stavby a stavebním dozorem. Po zhotoviteli se 

požadovala kompletní oprava střechy. Jelikož nekvalitně provedená střecha zabraňovala 

úplné užívání mateřské školy. Po neúspěšných jednáních s původní firmou si obec 

v souladu se smlouvou o dílo najala jinou odbornou firmu, která tento problém vyřešila. 

Střešní konstrukce byla rozebrána a následně byla střecha opravena. Cena za opravu 

střechy a náklady vzniklé s tímto dílem spojené jsou uvedené v tabulce č. 21. Mohu jen 

konstatovat, že ani nezačala budova pořádně fungovat a už se musela provést oprava, 

která nestála nemalé peníze. Obec stále pozdržuje pohledávku v hodnotě 500 tis., kterou 

by měla vyplatit původní firmě. Firma se snaží dohodnout, ale nechce převzít 100% 

zodpovědnost za nekvalitně provedené dílo. Tyto jednání se vedou již rok a půl a 
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bezvýsledně. Zřejmě se tato záležitost bude řešit soudní cestou. Jelikož tato záležitost 

není stále vyřešená, proto tyto náklady nejsou zahrnuty v celkových nákladech stavby. 

Nábytek do mateřské školy 

Obec žádala o dotaci od státního zemědělského intervenčního fondu a to konkrétně 

z programu rozvoje venkova (PRV - MAS PSČ). Částečné financování nového nábytku 

do mateřské školy bylo úspěšně schváleno. Z dotace byly pořízeny stolečky se 

židličkami a šatnové bloky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12     Financování nového nábytku  

 

Tab. 17     Náklady vzniklé na začátku provozní fáze   

Začátek provozní fáze Náklady (Kč) 

Stavební úpravy a dovybavení MŠ 31 425,00 
Nábytek do MŠ 73 000,00 
Celkem za náklady na začátku provozní fáze  104 425,00 
 

Tab. 21     Neočekávané náklady vzniklé v provozní fázi 

Neočekávané náklady v provozní fázi Náklady (Kč) 

Oprava střešní konstrukce 425 009,00 
Odborný dohled nad opravou střešního pláště 16 000,00 
Zpracování posudku technického stavu střechy 10 000,00 

Celkem za neočekávané náklady 451 009,00 

Dotace PRV - MAS 
PSČ 

60 552 

 

Z vlastních zdrojů 

12 448 

Celkem 

73 000 
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7 Souhrn nákladů vybraných fází životního cyklu stavby 

Na začátku projektu v předinvestiční fázi je nutné mít poměrně přesnou představu  

o způsobu a postupu financování stavby. Proto je důležité již na počátku projektu 

provést finanční analýzu. Dále provést několik rozhodnutí o realizaci dané akce. 

Například najít vhodné místo pro budoucí stavbu, zvolit správnou technologii, vybrat 

spolehlivého a kvalitního zhotovitele apod. 

Tab. 18     Souhrn nákladů vzniklých ve vybraných fází životního cyklu   

Předinvestiční fáze Náklady (Kč) 

Studie přiležitostí – dotazníkový průzkum  4 000,00 

Architektonická studie                                                                                      35 000,00 

Technická a ekonomická analýza 7 000,00 

Celkem náklady předinvestiční fáze 46 000,00 

Investiční fáze   

Projektová dokumentace pro uzemní a stavební řízení 128 600,00 

Sepsání smlouvy od právníka 3 000,00 

Cena stavby dle SOD 14 146 796,00 

Navýšení ceny o propojovací krček Dodatek č.1 k SOD 833 817,00 

Technický dozor na stavbě cca 5tis.měsíčně 60 000,00 

Smluvní pokuta za nesplnění termínu výstavby DTTO D1 k 
SOD -84 189,00 

Investiční výdaje (dokumentace skut.provedení ,  revize, 
apod.) 1 158 435,00 

Kolaudace(poplatky, úklid, stavební úpravy apod) 46 788,00 

Celkem náklady investiční fáze  16 293 247,00 

Začátek provozní fáze   

Stavební úpravy a dovybavení MŠ 31 425,00 

Nábytek do MŠ 73 000,00 

Celkem náklady začátek provozní fáze 104 425,00 

Celkem náklady za stavební dílo 16 443 672,00 

 

 Neočekávané náklady vzniklé v provozní fázi   

Oprava střešní konstrukce 425 009,00 

Odborný dohled nad opravou střešního pláště 16 000,00 

Zpracování posudku technického stavu střechy 10 000,00 

Celkem neočekávané náklady 451 009,00 
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7.1 Skutečné náklady na stavbu mateřské školy dle konečného vyúčtování 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13     Skutečné náklady na stavbu 

7.2 Porovnání cen vybraných fází životního cyklu 

V předešlých kapitolách jsem analyzovala strukturu a výši ceny konkrétní 

stavby. Cena, která se vyvíjela spolu s realizací investičního projektu mateřské školy 

Tuřany, je promítnuta do časové osy jednotlivých fází životního cyklu stavy.  

Časová osa grafu představuje období, kdy probíhají peněžní toky daného 

projektu. Výše ceny mateřské školy se v časovém horizontu mění, což je patrné  

z grafického vyjádření, uvedeného pod textem. Jsou zde zachyceny významné fáze 

životopisu stavby a k nim přiřazeny příslušné hodnoty. Z grafu lze vyčíst, že již ve fázi 

investování lze určit přibližnou cenu zamýšlené investiční akce. 

Z porovnání s následným vývojem ceny vyplývá, že na počátku projektu je 

důležité zabývat se finanční a ekonomickou analýzou, která může v budoucnu přinést 

výrazné úspory během realizace projektu. V tomto případě byla částka v předinvestiční 

fázi podceněna. 

 

Tab. 19     Porovnání nákladů ve vybraných životních cyklech   

Fáze živ.cyklu Předinvestiční fáze Investiční Provozní fáze 

Vybrané fáze Investiční záměr 
Příprava 
realizace Kolaudace 

Konečné 
vyučtování  

Náklady 16 000 000 16 292 459 16 339 247 16 443 672 

Termíny I.12 XI.12 XII.13 VI.14 
 

Dotace SFROM  

10 000 000 

Úvěr od České spořitelny 

5 362 613 

Z vlastních zdrojů obce 

1 081 059 

Skutečný propočet 

16 443 672 



72 

 

 

 

Graf 1 Porovnání nákladů ve vybraných fázích životního cyklu 

8 Porovnání a doporučení financování u vybraných mateřských 

škol 

Obsahem tohoto oddílu je postup, jak vybrat vhodný dotační titul. Dále je věnováno 

porovnání financování vybraných mateřských škol. Závěr obsahuje doporučení, jaký 

dotační titul je v současnosti nejvýhodnější pro financování MŠ.  

Jak správně vybrat dotační titul 

Při výběru vhodného dotačního titulu musíme mít již vymyšlený podnikatelský záměr, 

pro který se snažíme najít finanční podporu. V našem případě je to novostavba či 

rekonstrukce budov pro předškolní vzdělávání. Víme, co máme řešit a jak jej budeme 

naplňovat, také máme představu o harmonogramu a o předběžném rozpočtu.  

Výběr samotného dotačního titulu 

Hlavní zásada je mít dobře připravený projektový záměr, dále následuje vhodný dotační 

titul. Ale jaký je ten správný? Za tímto účelem vzniklo v České republice několik 

specializovaných serverů, které při zadání několika základních kriterií nabídnou seznam 

vhodných dotačních titulů. Další možnost jsou portály jednotlivých poskytovatelů 

dotačních titulů, kde jsou uvedeny veškeré aktuální dotační tituly daného poskytovatele. 

Investiční záměr

Příprava realizace

Koulaudace

Konečné 
vyučtování

15 700 000

15 800 000

15 900 000

16 000 000

16 100 000

16 200 000

16 300 000

16 400 000

16 500 000
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Také jsou zde uvedeny podmínky poskytnutí dotace. V neposlední řade je také možnost 

se obrátit na firmu, která tyto služby zprostředkovává.  

Po vybrání dotačního titulu se musíme zaměřit, zda splňujeme podmínky poskytnutí 

dotací. Standardní podmínky pro získání dotace jsou např. zda patříme mezi oprávněné 

žadatele anebo u některých programů je důležité i místo realizace. Omezující  

pro schválení projektu může být i cena projektu, pokud se nevejdeme do rozmezí mezi 

minimální a maximální výši poskytované dotace. 

Pokud se nedaří najít pravý dotační program, nebo si nejsme jisti, že splňujeme 

podmínky, můžeme se obrátit na některé z dotačně poradenských společností. V České 

republice jich existuje velké množství. Základní informace jako výběr správné dotace či 

úpravu záměru dle požadavků dotace tyto společnosti poskytují zdarma a nezávazně. Je 

to jejich marketingový tah. Tyto společnosti nám připraví v podstatě kompletní servis 

od vybrání dotace až po vyčerpání.  

Například firma Chytrá dotace s.r.o. poskytuje tento servis: 

• ZDARMA výběr nejvhodnějšího dotačního titulu 

• ZDARMA úprava rozpočtu a záměru dle požadavků dotace 

• Příprava potřebných příloh a dokumentace k žádosti o dotaci 

• Tvorba a zaregistrování žádosti o dotaci 

• Zajištění administrace v průběhu čerpání dotace 

• Spolupráce v průběhu čerpání dotace a předávání znalostí a zkušeností 

spojených s čerpáním dotací. 

• Asistence při kontrolách ze strany poskytovatele dotace. 

Pokud bych byla na straně obce a měla na starosti výstavbu mateřské školy, určitě bych 

se obrátila na renomovanou dotačně poradenskou firmu. Tyto společnosti disponují 

širokým a zkušeným týmem odborníků, kteří zvládnou najít řešení pro téměř každý 

nápad. 

Ušetří nám spoustu času nad hledáním vhodných dotačních titulů, studium vhodných 

podmínek. Také je zde velké procento kladně vyřízených žádostí o dotaci. [42] 
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Porovnání financování vybraných mateřských škol 

Tabulka č. 20 obsahuje informace o projektech již zrealizovaných, v realizaci anebo 

v přípravě. Poskytnutá částka je částka, která jim byla zatím přidělena. Tato částka není 

konečná. Pokud provozovatel mateřské školy nesplní dotační podmínky, tak mu bude 

částka snížena anebo v nejhorším případě odejmuta. Udělená částka je hodnota, která je 

finální, čerpání již skončilo a projekt je uzavřen. Detailnější informace o financování 

mateřské školy je uvedeno v příloze č. 1. této práce. V tabulce je celková cena rozdělena 

dle zdrojů financování pomocí vlastních zdrojů, dotací a úvěru. 

Tab. 20     Porovnání financování u vybraných mateřských škol   

Název Projektu 
Předmět 

výstavby, výzva 
(v.) 

Termín 
výstavby 

Dotace 

Celková 
částka 

Procentuální 
vyčíslení 

přijaté dotace Název 
Max.výše 

dotace 

Poskytnutá, 
udělená 
částka 

Novostavba mateřské 
školy v obci Ondřejov 

Novostavba  
v. č. 77 

9.2014 - 
6.2015 

ROP NUTS II 
Střední Čechy 80% 16 900 400 21 125 499 80,0% 

Výstavba mateřské 
školy Hlásná Třebaň 

Novostavba  
v. č. 67 

14.10.2013-
28.8.2014 

ROP NUTS II 
Střední Čechy 80% 16 070 465 22 635 095 71,0% 

Výstavba nové MŠ 
Zahrádka v Říčanech 

Novostavba  
v. č. 73 

6.2014 - 
6.2015 

ROP NUTS II 
Střední Čechy 80% 14 846 710 23 955 547 62,0% 

Výstavba pavilonu E v 
MŠ Pod Hájem 

Novostavba  
v. č. 73 

1.2014 - 
8.2014 

ROP NUTS II 
Střední Čechy 80% 11 646 814 14 742 607 79,0% 

Novostavba MŠ v 
Brandýse nad Labem 

Novostavba  
v. č. 78 

18.8.2014 - 
19.6.2015 

ROP NUTS II 
Střední Čechy 85% 23 534 814 27 688 016 85,0% 

Zateplení MŠ Tišice 
Zateplení objektu  
a výměna oken 

15.7.2013 - 
4.10. 2013 OP Životní prostředí 

různé dle 
param. 1 432 355 2 410 948 59,4% 

Snížení energetické 
náročnosti MŠ 
Plzeňská 

Zateplení 
obvodového 
pláště a výměna 
výplní otvorů 

1.7.2013-
31.10.2013 OP Životní prostředí 

různé dle 
param. 1 348 209 3 185 906 42,3% 

MŠ Karlická v 
Černošicích - v 
realizaci (zateplení) Zateplení objektu  

7.2015-
11.2015 

OP Životní prostředí' 
SF Životní prostředí 

kombinac
e 

5 465 627 
321 508 7 428 556 77,9% 

Novostavba mateřské 
školky v obci Tuřany Novostavba 

12.2012-
12.2013 SFROM 10 mil. 10 000 000 16 443 672 60,8% 

Nová budova MŠ - 
Zahradní Novostavba 

24.7.2014-
8.9.2015 SFROM 10 mil. 10 000 000 20 990 027 47,6% 

Nové vybavení 
mateřské školy Tuřany 
- Vybavení Vybavení MŠ 12.2013 PRV MAS PSČ 85% 60 552 73 000 82,9% 

MŠ Husova ulice - v 
přípravě Novostavba 2016-2017 

MŠMT -  Rozvoj 
výukových kapacit 
mateřských a 
základních škol 
zřizovaných územně 
samosprávnými 
celky 30 mil. 30 000 000 44 400 000 67,6% 
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Dotace je možné přidělit jak na novostavbu, tak na rekonstrukci dále pak na vybavení 

samotné mateřské školy a také na dětské hřiště. Každá z vyjmenovaných částí má 

přidělen svůj dotační titul. Některá i dva. Záleží na tom, jestli je stavba financována 

z EU anebo ze státního rozpočtu.  

V tabulce č.20  se prolínají dvě dotační období a to 2007-2013 a 2014-2020. Každé 

období má své dotační programy a ty mají své výzvy se specifickými podmínkami. 

Z tabulky je jasné kolik vybrané mateřské školy obdržely dotačních prostředků. 

Najdeme zde procentuální vyčíslení přijaté dotace, které vyplívá z celkových 

způsobilých veřejných výdajů projektu. 

Z tohoto vyjádření zjistíme: 

- „Novostavba MŠ v Brandýse nad Labem“ získala maximální možnou dotaci a to 

85% z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.  

- „Novostavba MŠ v obci Ondřejov“ také získala maximální možnou dotaci a to 

80% z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu. 

Dotace ROP NUTS Střední Čechy měly každý rok jinou výzvu a ty měly jiné podmínky  

např.  u výzvy č.77 byla maximální možná výše dotace 80%, ale u výzvy č.78 už byla 

maximální možná výše dotace 85%. 

Tyto veřejné zakázky splnily všechny podmínky včetně termínu realizace, a tak jim 

mohla být vyplacena částka v plné výši. 

Naproti tomu: 

- „Výstavba nové MŠ Zahrádka v Říčanech“. Tato stavba nebyla postavena 

v termínu. Firma, která byla vybrána výběrovým řízením zadavatele, neplnila 

podmínky plynoucí ze smlouvy o dílo. Zásadní problém byl v nedodržení 

termínu výstavby. Muselo se opět vyhlásit výběrové řízení na dodavatele a to 

termín dokončení stavby prodloužilo.  

Byla porušena podmínka přidělení dotace, a proto jim byla snížena částka 

přidělené dotace z možných 20 mil. na necelých 15 mil. Původně mělo město 

získat 80% dotaci a získalo pouze 62% z celkových způsobilých veřejných 

výdajů projektu.  
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Nejčastější příklady porušení podmínek dotací: 

o Nedodržení termínu realizace stavby 

o Nedodržení limitů a parametrů stavby 

o Pozdní úhrada splátek návratné finanční výpomoci 

o Nevrácení přeplatku v rámci finančního vypořádání 

o Nepředložení monitorovací zprávy v daném termínu poskytovateli 

o Výdej z poskytnutých peněžních prostředků na úhradu nákladů v rozporu  

s účelem 

o Použití neinvestičních prostředků na investici a naopak 

o Nesplnění povinnosti vkladu vlastních zdrojů 

 

K předejití těchto problémům je důležité ze strany příjemce: 

o Důsledně prostudovat stanovené podmínky 

o Důkladně sledovat plnění stanovených podmínek, aby v případě nesplnění bylo 

možné včas požádat o jejich změnu, 

o Věnovat pozornost žádostem o dotaci, na základě kterých je dotace poskytována 

v této souvislosti [33] 

Shrnutí:  

Obecně lze říci, že většina nedostatků pramení z neznalosti smlouvy a dotačních 

podmínek. Příjemci dotací i přes upozornění odboru, který danou dotaci administruje, 

smlouvy nečtou, případně je neposkytnou osobám, které vyúčtování vypracovávají.  

Doporučené dotační tituly pro výstavbu MŠ 

Pro financování mateřské školy je v současné době nejvýhodnější Středočeský fond 

rozvoje obcí a měst a to konkrétně Program obnovy venkova. Dotace zahrnuje 

výstavbu nových objektů, rekonstrukci a opravy stávajících budov kromě 

zateplování objektů (jiný program), dále dětská hřiště, která zahrnuje výměnu a 

zpevnění povrchů, odvodnění, rekonstrukce přístupových ploch, oplocení, venkovní 

osvětlení sportoviště, nákup a výměnu zastaralých sportovních a hracích prvků apod. 

Tento program má neširší oblast financování MŠ. Maximální částka, která nám může 

být poskytnuta je 6 mil. Kč a zároveň se musí splňovat podmínka, že minimální výše 

spolufinancování žadatele musí činit 5 % z celkových nákladů akce. Můžeme tedy 
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získat až 95% dotaci z celkových uznatelných nákladů. Vhodné pro projekty menších 

rozměrů a pouze pro Středočeský kraj. 

Další dotační program týkající se MŠ je poskytován Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy a to Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Dotaci je 

možné využít na výstavbu nových prostor, přístavbu, nástavbu, vestavbu, 

rekonstrukce a modernizace stávajících prostor. Maximální částka, která může být 

poskytnuta je 30 mil. Kč a zároveň musí být splňena podmínka, že minimální výše 

spolufinancování žadatele musí činit 15 % z celkových nákladů akce. Může se tedy 

získat až 85% dotace z celkových uznatelných nákladů. Tato dotace je vhodná  

pro větší projekty.  

Na zateplení mateřské školy doporučuji dotační program OP Životní prostředí. Program 

je určen na stavební úpravy pro snížení energetické náročnosti budov.  

Např. pro zateplení obvodového pláště, zateplení střešní konstrukce, výměna výplní 

otvorů apod. 
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9 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat náklady životního cyklu a následně se 

zaměřit na možnosti financování projektů. Obecně víme, že životní cyklus není 

krátkodobá záležitost, je to dlouhodobý proces, který prochází několika fázemi a to 

fázemi předinvestiční, investiční, provozní a v neposlední řadě fází likvidační. V první 

části práce je věnováno teoretickým informacím průběhu životního cyklu. Dále jsou 

tyto teoretické znalosti aplikovány do praktického příkladu. V této části práce je 

rozebrána pouze fáze předinvestiční a investiční. Pro porovnání skutečných nákladů 

s náklady ve fázi předinvestiční a investiční byla vybrána MŠ Tuřany u Slaného. 

Z porovnání je jasné, že již ve fázi investování lze určit přibližnou cenu zamýšlené 

investiční akce. Dále z porovnání s následným vývojem ceny vyplývá, že na počátku 

projektu je důležité zabývat se finanční a ekonomickou analýzou, která může  

v budoucnu přinést výrazné úspory během realizace projektu.  

Dalším důležitým a nejobsáhlejším oddílem práce jsou způsoby financování projektu a 

to především financování mateřských škol pomocí dotací. V této části diplomové práce 

jsou popsány dotační programy nabízené na podporu projektů výstavby či rekonstrukce 

mateřských škol. Těmito programy jsou programy poskytované z fondů EU anebo  

ze státního rozpočtu. 

 Jelikož se dvě dotační období prolínají, tak jsou v práci popsány obě dotační období 

2007-2013 a 2014-2020. Dotační období 2007-2013 v současné době pouze dobíhá. 

Z tohoto období čerpáme informace ohledně přidělení dotací. Tyto informace jsou 

uvedeny v tabulce č. 20, kde jsou vybrány některé mateřské školy a popsán druh dotace 

a udělená částka. Z tabulky vyplývá, že v období 2007-2013 bylo možné získat až 85% 

dotaci na výstavbu mateřských škol. Spousta mateřských škol na tuto maximální hranici 

nedosáhla, protože nesplnila podmínky přidělení. Nejčastější chyba byla nesplnění 

termínu výstavby.  

V období 2014-2020 vznikly nové dotační programy pro získání dotací, jak z EU, tak  

ze státního rozpočtu anebo z rozpočtu krajů. Nejzajímavější a nejvýhodnější dotační 

program pro novostavbu mateřských škol je program „Program obnovy venkova“ 

získaného ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst.  Dotace je vhodná pouze  

pro menší projekty (maximální dotace je 6 mil.) a také pro projekty, které se uskutečňují 
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pouze ve Středočeském kraji. Dotaci, kterou lze získat je až 95% z celkových 

uznatelných nákladů. 

Další dotační program je možno získat od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

a to Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Dotace je vhodná pouze pro 

větší projekty. Dotaci, kterou lze získat je až 85% z celkových uznatelných nákladů.  

Poslední část práce obsahuje vhodné dotace, které jsou nyní aktuální pro použití 

financování mateřských škol. Je nutné upozornit, že každý rok se tyto dotace mění, jak 

finančně, tak i podmínky. Je tedy nutné tyto změny sledovat, pokud chceme tyto služby 

využít. Osobně bych doporučila se obrátit na poradenské firmy, které nabízejí hlídání 

termínů požadovaných dotací anebo rovnou zanalyzují možnosti financování a 

navrhnou optimální program pro financování projektu. 
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