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Abstrakt 

Práce se zabývá financováním zakázky z pohledu dodavatele. Budou zde popsány 

možnosti, jak dodavatel může výstavbu financovat, ať už z vlastních či cizích zdrojů. 

Na reálné zakázce, budou vysvětleny náležitosti, které dodavatel musel splnit, aby 

danou zakázku vyhrál. Dále bude popsán průběh financování zakázky. Cílem práce je 

zde definovat a navrhnout možné změny ve způsobu financování stavební zakázky 

z pohledu dodavatele. 

 

Klíčová slova 

Veřejná zakázka, dodavatel, zdroje financování, externí zdroje, interní zdroje, úvěr. 

 

Abstract 

This thesis deals with funding of contract from the point of view of contractor. It 

describes the possibility of financing the building both from the internal and external 

sources. All conditions that had to be met to win the contract will be explained on a real 

situation and the way and development of financing the contract will be described as 

well. The goal of the thesis is to define and suggest all possible changes in funding of 

the agreed contract from the contractor´s point of view. 
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Public order, contractor, sources of financing, external sources, internal sources, loan.  
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1 Úvod 

Financování stavebních zakázek je nejčastěji řešeno vždy před samotnou realizací 

zakázky, jelikož bez správně nastaveného způsobu financování by se praxe neobešla. 

Financování zakázek tedy lze označit jako významnou součást pro realizaci stavebního 

díla. A tato problematika je zde vysvětlena ze strany dodavatele. 

Cílem této práce je definovat a navrhnou možné změny ve financování stavební zakázky 

z pohledu dodavatele.  

Práce je nejdříve věnována stavebnímu trhu a jeho subjektům, které na tomto trhu 

působí. Jsou zde popsáni tedy přímí i nepřímí účastníci trhu, kteří jsou na tomhle trhu 

velice důležitými osobami. A také je zde vysvětlena nejvíce využívána smlouva 

ve stavebnictví a tím je myšlena smlouva o dílo.  

Dalším důležitým bodem, jemuž je zde věnováno, jsou veřejné zakázky. Tyto zakázky 

tvoří ve stavebnictví obrovskou roli, a to díky svému velkému podílu na trhu. 

U veřejných zakázek je vysvětleno, jak se dělí dle předmětu díla a finančních limitů. 

Dále tato část je věnována typům zadávacích řízení a popisu jednotlivých druhů 

zadavatelů.  

Jelikož bakalářská práce se zabývá možnostmi financování zakázek z pohledu 

dodavatele, tak samozřejmé je, že obsahuje i popis možností financování zakázek. 

Tato problematika je zde vysvětlena pomocí interních a externích zdrojů. Dané zdroje 

jsou zde rozepsány dle jednotlivých typů.  

V samotném začátku praktické části je nejdříve seznámení s dodavatelskou firmou, 

která vyhrála veřejnou zakázku. Vysvětleno je zde, čím se především firma nejvíce 

zabývá při své práci a příklady již realizovaných staveb. Dále je popsáno výběrové 

řízení veřejné zakázky a samozřejmostí je i popis realizované zakázky. Vysvětleno je 

také, jak dodavatelská firma financovala celé dílo. A dále jsou navrhnuty způsoby 

možného financování této zakázky. Jedná se zde například o možnost posunutí doby 

splatnosti u subdodavatelů a financování zakázky pomocí úvěru. V případě využití 

financování úvěrem je zde navrhnuta klasická možnost, kdy úvěr se splatí dle předem 

daného splátkového kalendáře, ale další variantou je zde i možnost financování úvěru 

s využitím předčasného splacení. Veškeré varianty řešení jsou zde podrobně popsány 

a vypočteny možné zisky vzhledem k daným typům.  

Konec této práce je věnován závěrečnému zhodnocení navrhnutých možností, které jsou 

srovnány mezi sebou.  
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2 Stavební trh 

Stavební trh je místo, ve kterém dochází k úplatné výměně (zboží, služeb, výkonů 

či výrobků) za dohodnutou cenu. Vzniká tento trh za účelem úpravy již postaveného 

díla či kvůli vzniku nového díla.  

Vztahy v této situaci jsou tedy mezi investorem – dodavatelem, zhotovitelem –

odběratelem nebo odběratelem – dodavatelem. Subjekty vyskytující se na stavebním 

trhu mohou být jak fyzické tak i právnické osoby. [1] [2] [3] 

Na stavebním trhu vznikají smluvní vztahy. Nejvíce je zde však využívána smlouva 

o dílo. [1] [2] 

2.1 Stavební podnik 

Stavební podnik, jakožto právnická osoba se objevuje na stavebním trhu, kvůli své 

činnosti, kterou je stavební výroba. Tuto stavební činnost může podnik provádět pomocí 

vlastních pracovníků nebo pomocí nakupovaných subdodávek od jiných stavebních 

firem. [4] 

Výsledkem stavebního podniku se může stát: 

 Dodavatelská činnost ve formě stavebních prací při nové výstavbě a na již 

stávajících užívaných objektech při rekonstrukci, modernizaci, opravách 

a údržbě 

 Nové stavební objekty [4] 

Stavebního podniku vznik a zánik je řízen jakožto právní normou – obchodním 

zákoníkem. Společnost s ručením omezeným se vyskytuje ve většině případů u menších 

podniků. Větší podniky často bývají v právní formě akciové společnosti. V případě, 

že dojde ke sdružování stavebních podniků, dojde k vytvoření tzv. holdingu. [4] 

2.2 Subjekty stavebního trhu 

Subjekty na stavebním trhu rozlišujeme na přímé a nepřímé. Přímé neboli zúčastněné, 

mezi které patří například vyšší dodavatel nebo investor. A dále nepřímé, kteří se též 

označují jako dotčení, do této kategorie lze zařadit vlastníky sousedních pozemků. 

Nejdůležitější osobou na stavebním trhu lze označit investora. [1] [2] [3] 

2.2.1 Projektant 

Projektantem může být nazýván stavební inženýr, inženýr technolog nebo i architekt 

projektu. Především projektant zabezpečuje dodání projektové dokumentace stavby, 

bez které by nebylo možné žádné další fungování na stavebním trhu.  Projektant se 
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účastní výstavby na základě smlouvy uzavřené se zhotovitelem, či zadavatelem stavby.  

[1] [2] [3] 

Ve smlouvě se zhotovitelem/zadavatelem se projektant může nacházet na 3 různých 

místech svého působení. A také se může projektant starat o celý projekt, stavební části 

projektu nebo pouze o technologické části daného projektu. Zde jsou uvedena 3 různá 

místa působení projektanta:  

 generální manažer – Samozřejmostí v této pozici manažera je, že se musí 

postarat o správné řízení stavební i technologické části celého projektu. Vést 

provádění a plánovat projekt a v neposlední řadě provádět autorský dozor. 

 generální projektant – Generální projektant je osoba, která se musí účastnit 

samotného řízení projektu, dalšího plánování a mimo jiné provádět autorský 

a stavební dozor projektu. 

 projektant – V této pozici zajišťuje domluvené části výkonů, o kterých se píše 

v uzavřené smlouvě se zhotovitelem/zadavatelem. [1] [2] 

2.2.2 Investor 

Jak již bylo zmíněno investor, je jedna z nejvýznamnějších osob, které jsou součástí 

stavebního trhu. Je to především osoba, u které vzniká prvotní impuls ke vzniku 

či úpravě díla, která se dále ocitá a zaujímá svou důležitou funkci na stavebním trhu. 

Může být označován jako zadavatel, objednatel, vlastník, developer či odběratel. 

Investor je osoba, která projekt financuje a v budoucnosti bude uživatelem či vlastníkem 

zhotovovaného projektu. Investor si ve většině případů smluvně sjedná technický dozor 

investora pro kontrolní činnost. [1] [2] [3] 

2.2.3 Dodavatel 

Pojmem dodavatel se označuje právnická či fyzická osoba, která na základě smlouvy 

s objednatelem se zavazuje dodat zboží, službu či práci.  

Na základě vztahu k investorovi vzniká buď přímý či nepřímý vztah. Pokud bude 

dodavatel k investorovi v nepřímém vztahu, bude se jednat o subdodavatele, který 

uzavřel smlouvu na dodávku s vyšším dodavatelem. [1] [2] 

2.2.4 Vyšší dodavatel 

Vyššího dodavatele můžeme mimo jiné též označit jako generálního či finálního 

dodavatele. A v případě, že je vyšší dodavatel v přímém vztahu k investorovi, tak se 

bude nazývat jako zhotovitel stavby.  

Tedy vyšší dodavatel znamená, že do své dodávky (zboží, služeb či prací) nakoupil 

dodávky (zboží, služeb či prací) od jiných dodavatelů. 
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Vyšší dodavatel bere záruky na kvalitu a dodržení projektové dokumentace na sebe. 

Tedy zaručuje se za zhotovení kvalitního díla on sám a nikoli další dodavatelské firmy, 

které si najal pro určitý výkon práce. [1] [2] 

2.3 Smlouva o dílo 

Smlouva o dílo, je jeden z nejčastějších smluvních vztahů. Je dán dle zákonu 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který je účinný od 1. 1. 2014.  

Tato smlouva vzniká mezi 2 stranami, na jedné straně je objednatel díla a na straně 

druhé je zhotovitel díla. Zhotovitel se zavazuje za své náklady dílo vykonat. 

A objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za jeho provedení a dále převzít dílo.  Dílo 

lze označit za provedené v případě, že je již dokončeno a předáno. A dokončené dílo je 

tehdy, když slouží svému účelu a funguje. Záruku je třeba domluvit předem 

mezi stranami a uvést ji ve smlouvě. [5] [6] [7] 

Cena je jeden z momentů ve smlouvě. Je určena odhadem, pevnou částkou nebo pomocí 

rozpočtu. Cena odhadem se používá v případech, když není předem jasná cena díla. 

V momentě velkého překročení ceny je nutno sdělit a zdůvodnit její navýšení a uvést 

novou cenu díla. [5] [6] [7] 

Cena stanovená pomocí rozpočtu se využívá především u komplikovanějších děl. 

Přestože by dílo potřebovalo jiné množství námahy nebo jiné náklady spojené s dílem 

než bylo předpovězeno, nemůže objednatel nebo zhotovitel požadovat změnu výše 

ceny. [5]  
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3 Veřejná zakázka 

Veřejná zakázka je zakázka zhotovená mezi subjekty: zadavatel a dodavatel (může být 

i více dodavatelů), je zde sjednána smlouva, kde jsou uskutečňovány za úplatu dodávky, 

služby či stavební práce. Tedy veřejná zakázka je vždy vztahem mezi zadavatelem 

a dodavatelem. [8] [9] 

V případě, že zaměstnavatel se rozhodne určitou věc realizovat vlastním zaměstnancem 

v rámci zaměstnaneckých povinností, pak se jednat o veřejnou zakázku nebude. Vždy 

u veřejných zakázek je uzavřená smlouva svým vztahem občanskoprávní, nikdy se zde 

není možnost setkat se vztahem zaměstnaneckým. [8] 

Zadavatel může zadat komplexní zadání veřejné zakázky, ale taky tuhle veřejnou 

zakázku může rozdělit na část služeb, dodávek a stavebních prací. Veřejné zakázky se 

liší i především výši finančních prostředků. [8] [9] [10] 

Veřejné zakázky jsou upravovány v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů [8] [9] 

3.1 Dělení veřejných zakázek 

Zařazení veřejné zakázky pod jednotlivé její druhy je velmi podstatné, protože se 

veřejná zakázka následně dělí do finančních limitů a je to důležité i pro zvolení 

náležitého druhu zadávacího řízení, které volí zadavatel z hlediska finančního limitu.  

[8] [9] 

3.1.1 Dle předmětu  

Veřejné zakázky dle předmětu jsou děleny do 3 oblastí. A tedy na veřejné zakázky 

na stavební práce, služby a na dodávky, jak je názorně zobrazeno na obrázku č. 3.1  [8] 

  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.1 – 3 oblasti veřejných zakázek [8] 

Veřejná 

zakázka 

Na stavební 

práce 

Na služby Na dodávky 
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U veřejných zakázek na stavební práce jsou jejich předmětem stavby a stavební práce. 

V případě, že je předmětem zakázky stavebních prací součástí i projektová a inženýrská 

činnost, jedná se vždy o veřejnou zakázku na stavební práce. [8] [9] [10] [11] 

Veřejná zakázka na služby je zakázka, kde předmětem nejsou dodávky ani stavební 

práce. Jen pár příkladů služeb: telekomunikační služby, finanční služby, úklidové 

služby a mnoho dalších. Pokud dojde k případu smíšeného plnění, tak se jako veřejná 

zakázka na služby považuje ta, kdy je cena služeb vyšší než výše ceny dodávek 

či stavebních prací. [8] [9] [10] [11] 

Předmětem veřejná zakázky na dodávku je především pořízení nějaké věci. Může se zde 

jednat jak o movité, tak i o nemovité věci. Pořízení takovéto věci může proběhnout 

nákupem nebo i na splátky. Zboží, jež je předmětem dodávky, nemusí být vždy hotové 

rovnou k možnému nákupu, ale může se jednat o výrobu zboží na zakázku, ale nesmí se 

zde nikdy jednat o provedení stavebního díla. [8] [9] [10] [11] 

3.1.2 Dle výše předpokládané hodnoty 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je určena zadavatelem dle předpokládané 

částky, která vznikne vyhotovením předmětu závazku. Výše předpokládané ceny 

veřejné zakázky je velmi důležitým aspektem, který musí předem určit zadavatel 

před dalším postupem. Rozhodující je cena bez DPH při stanovení předpokládané 

hodnoty. [8] [9] [11] 

Veřejné zakázky se zde dělí na: 

  nadlimitní veřejné zakázky  

 podlimitní veřejné zakázky  

 veřejné zakázky malého rozsahu 

Veřejnou zakázku nesmí zadavatel rozčlenit na dílčí části kvůli tomu, aby nemohlo dojít 

ke snížení předpokládané hodnoty zakázky a dále tedy nedošlo k zatřídění do jiného 

finančního limitu.  

Dle individuálních kategorií zadavatelů, oblastí a dle druhů veřejných zakázek je dán 

prováděcí právní předpis, který určuje finanční limit pro veřejné zakázky na stavební 

práce. Pokud předpokládaná cena u veřejné zakázky na dodávky nebo na služby 

nedosáhne 2 mil. Kč bez DPH, nebo pokud předpokládaná cena se nedotkne částky 

6 mil. Kč bez DPH u veřejné zakázky na stavební práce, bude se tedy jednat o veřejnou 

zakázku malého rozsahu.  

Další možnost je, že předpokládaná cena u veřejné zakázky na služby či dodávky činí 

nejméně 2 mil. Kč bez DPH a u veřejné zakázky na stavební práce je hodnota zakázky 

nejméně 6 mil. Kč bez DPH, tak to znamená, že se jedná o veřejnou zakázku podlimitní. 
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Rozlišení nadlimitní a podlimitní veřejných zakázek se děje pomocí zvláštních právních 

předpisů. [8] [9] [10] 

 

Tabulka 3.1 – Pro přehlednější znázornění finančních limitů [8] [12] 

  
Zadavatel 

VZ na 

dodávky VZ na služby 

VZ na stavební 

práce 

Nadlimitní 

VZ 

Česká republika a státní 

příspěvkové organizace 
3 686 000 Kč 3 686 000 Kč 142 668 000 Kč 

územní samosprávné celky, 

příspěvkové organizace, jiné 

právnické osoby dle § 2 odst. 

2písm. d) ZVZ a dotovaný 

zadavatel 

5 706 000 Kč 5 706 000 Kč 142 668 000 Kč 

sektorový zadavatel 11 413 000 Kč 11 413 000 Kč 142 668 000 Kč 

zadavatelé uvedení v § 2. odst. 

2 nebo § 2odst. 6 ZVZ, v 

případě VZ v oblasti obrany 

nebo bezpečnosti 

11 413 000 Kč 11 413 000 Kč 142 668 000 Kč 

  

podlimitní VZ ≥ 2 000 000 ≥2 000 000 ≥ 6 000 000 

VZ malého rozsahu (0; 2 000 000) (0; 2 000 000) (0; 6 000 000) 

 

3.2 Zadavatel veřejné zakázky  

Veřejnou zakázku musí vždy zadávat pouze zadavatel a to podle Zákonu o veřejných 

zakázkách. Rozlišuje se několik skupin, neboli druhů zadavatelů a to jsou veřejní 

zadavatelé, dotovaní zadavatelé, sektoroví zadavatelé a centrální zadavatelé. 

[8] [10] [11] 

3.2.1 Veřejní zadavatelé 

Mezi veřejné zadavatele se řadí svými organizačními složkami Česká republika. 

Jen stručný výpis některých organizačních složek: Ústavní soud, státní zastupitelství, 

Úřad vlády České republiky, Akademie věd, ministerstva a jiné správní úřady státu 

a mnoho dalších. [8] [9] [11] 

Další skupinou veřejných zadavatelů jsou státní příspěvkové organizace. Jako příklad 

lze uvést Agenturu pro podporu podnikání a investic Czechinvest. Jako další příklad lze 

uvést zdravotnické zařízení, u kterého je jeho zřizovatelem Ministerstvo zdravotnictví, 

a pokud by se jednalo o vojenskou nemocnici, byl by zde zřizovatel jiný, 
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a to Ministerstvo obrany. Jedná se zde u státních příspěvkových organizací o to, 

že nejsou nikdy tyto organizace vlastníky v případě nabytí nějakého majetku, ale jejich 

zřizovatel se stává vlastníkem majetku. [8] [9] [11] 

Kromě již zmíněných zadavatelů sem patří i územní samosprávný celek a jeho 

příspěvková organizace. K územním samosprávným celkům zahrnujeme hlavní město 

Prahu, obce a dále kraje. [8] [9] [11] 

3.2.2 Dotovaní zadavatelé 

Druhá skupina je tvořena dotovanými zadavateli, kterými mohou být jak právnické, 

tak i fyzické osoby. [8] [11] 

Veřejná zakázka je zde charakteristická tím, že je placena z veřejných zdrojů z více 

jak 50 % a dále v případě, že peněžní prostředky z veřejných zdrojů jsou vyšší jak 

200 000 000 Kč. K veřejným zdrojům patří například dotace (z rozpočtu obcí, kraje, 

státu), granty Evropské unie a mnoho dalších. Nedá se v žádném případě říct, 

že za dotovaného zadavatele se považuje dodavatel, který uzavřel smlouvu na zhotovení 

veřejné zakázky. To znamená, že dotovaný zadavatel je ten, který získal na zakázku 

finanční prostředky z veřejných zdrojů. [8] [11] 

3.2.3 Sektoroví zadavatelé 

Třetí skupinou jsou sektoroví zadavatelé. Jako sektorový zadavatel se stává osoba, která 

vykonává relevantní činnost. Za relevantní činnost se dá považovat taková činnost, 

jež podléhá regulaci státem. [8] [10] [11] 

3.2.4 Centrální zadavatelé 

Centrálními zadavateli se nazývají zadavatelé veřejné zakázky, kteří výběrové řízení 

pro danou zakázku zadávají za jiného zadavatele. [10] [11] [13] 

Jako centrální zadavatel může vystupovat pouze veřejný zadavatel. Než přijde 

k započetí centralizovaného zadávání, dochází k uzavření se smlouvy mezi zadavatelem 

a centrálním zadavatelem, ve které jsou obsaženy veškeré podmínky spojené s daným 

centralizovaným zadáváním.  

Veškerou odpovědnost s postupem řízení dále nese centrální zadavatel. [10] [11] [13] 

3.3 Druhy zadávacích řízení  

Druhy zadávacích řízení, které se rozlišují: otevřené řízení, užší řízení, jednací 

řízení s uveřejněním či bez uveřejnění, soutěžní dialog a zjednodušené podlimitní řízení. 

Každé jednotlivé řízení by mělo dodržovat základní zásady zadávacího řízení. 

[8] [9] [10] 
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Mezi tyto zásady například patří: 

 transparentnost – touto zásadou dochází k tomu, že je větší informovanost 

o řízení a jeho průběhu 

 rovné zacházení k uchazečům - to znamená, že všichni uchazeči mají stejné 

množství informací 

 nediskriminovat uchazeče – nemůže tedy zde dojít k lepšímu postavení 

uchazeče oproti jiným uchazečům a naopak. [8] [9] [10] 

3.3.1 Otevřené řízení 

Zadavatel sděluje nijak omezenému počtu dodavatelů zájem zadat veřejnou zakázku. 

Otevřené řízení tedy očekává nabídky uchazečů spolu s prokázáním jejich kvalifikace 

pro danou zakázku do předem uvedené lhůty.  

Dle nastavených hodnotících podmínek vybere zadavatel tu nabídku, která je 

nejvýhodnější a splňuje podmínky. [8] [10] [14] 

3.3.2 Užší řízení 

Jedná se zde o řízení, které se skládá ze dvou částí. V první části zadavatel vybízí nijak 

omezenému počtu účastníků, aby dokázali svou kvalifikaci pro dané plnění zakázky. 

V následující druhé části vybízí ty uchazeče o zakázku, kteří splnili požadovanou 

kvalifikaci, k poskytnutí jejich nabídky na zakázku.  

Samozřejmostí je, že zadavatel určí lhůtu, do které mají uchazeči možnost prokazovat 

své kvalifikace a nabídky. [8] [9] [14] 

3.3.3 Jednací řízení s uveřejněním 

V případě, kdy je zadavatelem zadáno jednací řízení s uveřejněním, tak dodavatelé mají 

možnost předložit svoji žádost k účasti v tomto vypsaném řízení a prokázat i svou 

kvalifikaci pro danou zakázku. [8] [14] 

Jednací řízení s uveřejněním se aplikuje v případech, když zadavatelem nebyl nalezen 

vhodný vítěz z důvodu nekompletnosti nebo nevhodnosti předložených nabídek 

v předchozím otevřeném či užším řízení nebo v soutěžním dialogu. [8] [14] 

3.3.4 Jednací řízení bez uveřejnění 

V tomto způsobu zadávání zadavatel sděluje určitému účastníkovi nebo omezenému 

počtu účastníků záměr najít dodavatele pro veřejnou zakázku.  

Jednací řízení bez uveřejnění se využívá tehdy, pakliže v dřívějším řízení podané 

nabídky nebyly úplně vhodné nebo nebyly podané žádné nabídky. [8] [14] 
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3.3.5 Soutěžní dialog 

Typ zadávací řízení ve formě soutěžního dialogu se vybírá ve chvílích, kdy zadavatel 

není schopen přesně určit předmět plnění veřejné zakázky. V tomto typu řízení dochází 

k dialogu mezi dodavatelem (či i více dodavateli) k diskuzi o plnění zakázky. 

[8] [10] [14] 

3.3.6 Zjednodušené podlimitní řízení 

Zjednodušené podlimitní řízení se může používat pouze u zakázek, které spadají 

do typu podlimitních veřejných zakázek. [8] [14] 

Slovo zjednodušení v tomto zadávacím řízení především znamená zjednodušení 

administrativní práce a také i zkrácení doby oproti jiným způsobům řízení. Zadavatel 

písemně vyzve minimálně 5 uchazečů, aby mu do předem určené doby podali svou 

nabídku spolu s prokazující kvalifikací pro danou zakázku. [8] [14] 
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4 Možnosti financování stavebních zakázek 

V této kapitole budou popsány možné varianty financování stavebních zakázek, kterým 

vzniknou jisté náklady s nimi spojené. Stavebními zakázky rozumíme zakázky spojené 

se stavbou nového díla, části díla, rekonstrukcí či opravou a údržbou. 

Financování stavební zakázky dle jeho zdrojů lze rozdělit na interní a externí 

financování. Názorně je rozdělení zobrazeno na obrázku č. 4.1 – Financování zakázky. 

 Interní zdroje se skládají z odpisů, nerozděleného zisku a rezerv. 

Do externího zdroje se zařazuje dlouhodobý úvěr, finanční leasing, základní kapitál, 

investiční dotace, obligace, akcie. [15] [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.1 – Financování zakázky [15] 
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4.1 Interní zdroje 

Interní zdroje financování přináleží charakterem k vlastním zdrojům. Ne všechny 

ze zdrojů, které se ocitají, mezi interními zdroji se nachází v rozvaze na straně pasiv. 

Například odpisy na této straně rozvahy nenajdeme. [2] 

V případě, že se bude jednat o financování stavební zakázky interními finančními 

zdroji, může se tato problematika objevit pod pojmem samofinancování. [15] 

4.1.1 Nerozdělený zisk 

V této skupině se objevuje jak nerozdělený zisk minulých let, tak i zisk běžného období. 

Jedná se o čistý zisk, který již je snížen o vypočtenou daň, odvody do tvorby zákonných 

nebo účelových fondů a o vyplacení dividend. [15] 

Nerozdělený zisk se velmi hodí pro financování projektů, které jsou zatíženy vysokým 

rizikem, protože na takovéto projekty se komplikovaně hledají externí zdroje 

financování.[16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.2 – Tvorba zisku [16] 

Zisk běžného období

obí 

 
Financování 

zakázky - Daň z příjmu 

= zisk po zdanění - splátka úvěru 

- příděl do rezervních             

a ostatních fondu 

- úhrada tantiém          

a výplata dividend 

+/- časová rozlišení 

nákladů 

= nerozdělený zisk 

běžného roku 

+ nerozdělený zisk minulých let             

(- počátkem roku) 
Nerozdělený zisk ( - koncem roku) 
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4.1.2 Odpisy   

Odpisy peněžně znamenají opotřebení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 

Odpis je především nákladovou položkou, která v dané výši snižuje základ daně 

z příjmu, čímž se tedy nazývá daňovým štítem. Hlavní výhodou odpisů je, že jsou 

stabilním interním zdrojem financování. Dle rozhodnutí podniku mohou být použity 

například na splátky úvěru nebo financování investičních projektů. Odpisy jsou právně 

stanovené dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. 

Pro výpočet výše odpisů je dlouhodobý majetek zařazen do patřičné odpisové skupiny 

a dále musí být stanoven způsob odepisování. Způsob odepisování je rozlišován 

zrychlený (degresivní) nebo rovnoměrný (lineární). [15] [16] [17] 

4.1.2.1 Zrychlené odepisování 

U toho druhu odepisování je důležitou podmínkou přiřadit dle odpisové skupiny 

koeficienty, které jsou dále použity ve výpočtu. První rok u zrychleného odepisování se 

vypočte jako podíl vstupní ceny majetku a koeficientu určeného pro odepisování 

majetku v prvním roce.  

Zde vyjádřen vztah pro výpočet zrychleného odpisu v prvním roce:  

 

 (1) 

Kde:  

Od… hodnota zrychleného odpisu v prvním roce 

VC … vstupní cena hmotného majetku 

k1… koeficient pro první rok odepisování [16] 

Další roky odepisování se vypočtou jako podíl dvojnásobné hodnoty zůstatkové ceny 

a rozdílem koeficientu pro odepisování majetku v dalších letech a počtem let, ve kterých 

již majetek byl odepisován.  

Zde vztah pro výpočet dalších let zrychleného odepisování:  

                  (2)  

Kde: 

Od… hodnota zrychleného odpisu v dalších letech 

ZC… zůstatková cena, je to cena, od které je odečten již vypočtený odpis z předchozích 

let 

𝑂𝑑 =
2 x ZC

kn − (n − 1)
 

 

𝑂𝑑 =
VC

k1
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kn… koeficient pro další roky odepisování 

n… daný pořadový rok při odepisování [16] 

4.1.2.2 Rovnoměrné odepisování 

V rovnoměrném odepisování není stanoven koeficient odpisu jako u zrychleného 

odepisování, ale zde je důležitým prvkem odpisová sazba, která se stanoví dle odpisové 

skupiny.  Vypočte se jako podíl vstupní ceny majetku a 100. A tento podíl je 

dále vynásoben odpisovou sazbou určenou pro daný rok. 

Zde vyjádřen vztah při rovnoměrném odpisu: 

 (3) 

 Kde: 

Od… hodnota rovnoměrného odpisu 

s… odpisová sazba, první rok se liší od dalších let 

VC… vstupní cena majetku, který je odepisován [16] 

4.1.3 Dlouhodobé rezervy 

U dlouhodobých rezerv se jedná o zisk tzv. zadržený, který je předem určen k možným 

vzniklým budoucím výdajům spojených s riziky a ztrátami. Výhodou je, že tvorba 

zákonných rezerv spadá do nákladů daňově uznatelných a to znamená snižování 

základu pro výpočet daně z příjmu. Příkladem uplatnění zákonných rezerv je rezerva 

pro opravy dlouhodobého majetku. [15] 

4.2 Externí zdroje 

Externí zdroje financování jsou charakterem podobny cizím zdrojům. U externích 

zdrojů se dá říci, že je daleko větší množství variant než u interních zdrojů. Mezi externí 

zdroje financování se řadí bankovní a dodavatelské úvěry, finanční leasing, emise 

cenných papírů, dotace. [15] [16] 

4.2.1 Úvěr 

Na území České republiky působí velký počet bank, které nabízejí úvěry. Ovšem každá 

z těchto bank má dány odlišné podmínky pro získání úvěrů.  

U úvěru na stavební zakázku bývá nejvíce využíván střednědobý nebo dlouhodobý 

úvěr. Střednědobý úvěr se vyznačuje splatností 1 až 5let. U dlouhodobého úvěru je tedy 

splatnost vyšší jak 5 let a je zde mnohdy i možnost odkladu splácení. U typu 

dlouhodobého úvěru je důležitým kritériem i určení zda se bude jednat o fixní 

či pohyblivý úrok. [15] [16] [18] [19] 

𝑂𝑑 =
VC

100
 x s 
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Dlouhodobý úvěr má 2 možné varianty, jak jej získat. První varianta je možnost získání 

finančního úvěru od banky a druhou variantou je získání dodavatelského úvěru 

od dodavatelské firmy. 

Rozlišován bývá i typ splácení, splácení může probíhat v měsíčních, čtvrtletních 

či ročních splátkách. Dále se s bankou ujednává výše úroků a podmínky splácení. 

Úrok je peněžní hodnota, která se nárokuje za poskytnutí finančních prostředků. 

Ze strany dlužníka jde o vyčíslenou částku, kterou platí bance za poskytnutý úvěr. 

Banka zde vystupuje jakožto věřitel a z tohoto pohledu za dočasné poskytnuté finanční 

prostředky získává od dlužníka odměnu ve formě úroků.  

Úroky jsou vyčísleny pomocí úrokové míry, která bývá mnohdy označována jako 

úroková sazba. Nejobvyklejší způsob vyjádření úrokové míry je v procentech. 

[15] [16] [18] [19] 

V případě rovnoměrného ročního splácení lze spočítat úrok z úvěru pomocí následující 

rovnice:  

 (4) 

kde: 

D… výše dluhu v daném roce v Kč 

r… úroková sazba roční, která je zde ve formě %/100 

Úrok je významnou položkou z hlediska nákladů. Neboť je to nákladová položka, 

která nám vytváří daňový štít. [18] [16] [19] [15] 

3 způsoby, kterými lze splácet úvěry:  

 individuální splátkový kalendář – vzniká na základě dohody žadatele 

o peněžní prostředky s bankou. Musí zde být předložen bance podnikatelský 

záměr, poněvadž na jeho základě se určuje výše a termíny splátek. [16] 

 

 splátkový kalendář s konstantním úmorem – Úmor je částka, která nám 

snižuje hodnotu dluhu. To znamená, že po celou dobu splácení je úmorem 

pravidelná a rovnoměrná částka, avšak výše úroku se mění. Úrok se vždy musí 

vypočítat pro danou splátku, jelikož první splátka úroku je z nejvyšší dlužné 

částky, tak první úrok je nejvyšší v dalších splátkách úrok klesá. Z toho 

vyplývá, že odcházející splátka od dlužníka bance je proměnlivá se závislostí 

na zůstatku úvěru. [19] [16] 

 

 

 

𝑢 = 𝐷 × 𝑟 
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Úmor se vypočte dle rovnice: 

 

 (5) 

 

kde:  

D… výše dluhu v Kč  

n… počet splátek za celé období splácení [19] [16] 

 

 splátkový kalendář s konstantní anuitou – Anuita, neboli splátka je tvořena 

úrokem z úvěru a úmorem. V tomto režimu splácení odchází od dlužníka bance 

rovnoměrná a pravidelná částka ve výši vypočtené anutity. Vždy je nutné úrok 

vyčíslit z aktuální dlužné částky. Zbylá částka po odečtení úroku od anuity je 

úmor. A tímto způsobem se postupuje stále dokola, až do splacení celé částky 

úvěru. [16] 

 

Zde rovnice pro výpočet konstantní roční anuity: 

 

 (6) 

 

 

kde:  

r… roční úroková sazba v %/100 

n… doba splatnosti v letech 

D… výše dluhu v Kč [16] 

 

Zde rovnice pro případ, že se bude jednat o dobu kratší než 1 rok s konstantní 

anuitou: 

 

(7) 

 

kde: 

m… počet období v roce 

A… již vypočtená roční anuita v Kč za rok 

r… roční úroková sazba v %/100 [16] 

 

4.2.1.1 Druhy úvěrů 

Mezi základní druhy úvěru, které mohou být využity k financování stavební zakázky, 

patří kontokorentní, investiční a provozní úvěr. [19] 

𝐴 =
(1 + r)n × r

(1 + r)n − 1
× D 

 

𝑎 =
A

m × (1 +
m + 1

2m
× r)

 

 

𝑈 =
D

n
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Kontokorentní úvěr – V případě spojení běžného a úvěrového účtu u banky dochází 

ke vzniku kontokorentního účtu. Pomocí kontokorentního účtu je stanovena možnost 

pro klienta přečerpat svůj zůstatek na běžném účtu do určitého sjednaného limitu. Klient 

tedy může i opakovaně jít do mínusu na svém účtu, ale při přečerpání částky, která byla 

dohodnuta, dochází k prudkému navýšení úrokové sazby ze strany banky. Tento typ 

financování se označuje za krátkodobý, jelikož ve většině případů musí být splacen 

do 1 roku. [19] 

Investiční úvěr – Tento druh úvěrů je typický stanovením plánu splátek a čerpáním 

úvěru. Věřitelé čili banky umožňují investiční úvěry pro klienty, kteří chtějí poskytnuté 

finance použít k investičním potřebám. Podmínkou zde je, že banka požaduje adekvátní 

zajištění úvěru,  ku příkladu ve formě zastavení určité části majetku, který má klient 

ve vlastnictví . Banka během  využívání úvěru klientem ověřuje, či byl úvěr použit 

za účelem,  pro který byl sjednán.[19] 

Provozní úvěr – O provozní úvěr žádá klient v případě, že potřebuje finanční 

prostředky na provozní náklady či na oběžná aktiva, kterými jsou zásoby a pohledávky. 

Dochází zde ke kontrole použití úvěru jako i u úvěru investičního, zda úvěr byl účelně 

použit dle smlouvy. Provozní úvěr je sjednáván ve většině případů jako krátkodobý 

účelový úvěr, jež má předem rozvržený harmonogram splácení a čerpání úvěru. [19] 

4.2.2 Emise akcií 

Akcie jsou právně zakotveny v obchodním zákoníku a zároveň jsou dány v zákoně 

o cenných papírech. Z tohoto vyplývá, že tedy akcie je jinými slovy cenný papír, 

na které má vlastnické práva majitel akcie. [16] [17] 

Majitel očekává u akcie vždy jistý výnos, který je označován jako dividenda. Jedná se 

o podíl ze zisku, v případě, že vychází rozdíl mezi aktuální a pořizovací cenou akcie 

vyšší, tak se hovoří o kapitálovém zisku, pokud dochází k záporným číslům, jedná se 

tehdy o kapitálovou ztrátu. [16] [17] 

Dividenda nesnižuje základ pro výpočet daně z příjmu. [16] [17] 

Akcie, dle obchodního zákoníku musí obsahovat povinné náležitosti, kterými jsou:  

 název a sídlo emitenta 

 jmenovitá hodnota akcie 

 označení formy akcie 

 hodnotu základního kapitálu ke dni vydání emise 

 celkový počet vydaných akcií 

 datum emise 

Akcie mohou mít i listinou podobu a v takovém případě mají obsahově více potřebných 

náležitostí. [17] 
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Rozlišujeme dvě skupiny akcií dle financování a to prioritní a kmenové akcie. [16] [17] 

4.2.2.1 Kmenové akcie 

U majitelů kmenových akcií jsou výnosy a majetek akciové společnosti vydávány 

až po vypořádání věřitelů, daní a majitelů prioritních akcií. [16] [17] 

Majitel kmenových akcií má právo:  

 na danou výši dividend 

 právo hlasovací na valné hromadě 

 právo na určitý podíl při likvidačním výnosu 

 právo předkupní na nové akcie podniku [16] [17] 

4.2.2.2 Prioritní akcie 

Majitelé u prioritních akcií získávají stálý příjem (dividend), mají výhradní přednost 

u vyplácení dividend před akciemi kmenovými. Avšak nemají právo hlasovací na valné 

hromadě. [16] [17] 

4.2.3 Emise obligací 

Obligací je nazýván druh dlužního úpisu, u kterého je již stanoven úrok. Úrok 

u obligace znamená významem výnos. Vlastník obligace nemá žádné práva na zisk 

či jiné zásahy v podniku a již dopředu je známo rozvržení splátek a úroků.  

Rozlišujeme tři druhy možných emitentů, a tím jsou stát (státní obligace), 

obec (komunální obligace) a akciovou společnost (podnikové obligace).  

Úrok jako výnos z obligace zde přináší navíce i výhodu daňového štítu, jelikož je 

nákladovou položkou, která snižuje základ pro daň z příjmu. [16] 

4.2.4 Finanční leasing 

Finanční leasing nám zprostředkovává leasingová společnost, která se zabývá touto 

problematikou. Z hlediska práva je leasing poměrně složitou záležitostí. Jedná se zde 

o smluvní vztah mezi vlastníkem a nájemce tedy uživatelem. 

Hlavní vlastností u finančního leasingu je, že vlastníkem majetku není nikdy klient, 

který o leasing požádal, ale vždy leasingová společnost. Avšak tato společnost se 

vzdává veškerých rizik a výnosů v souvislosti s vlastnictvím majetku a převádí jej 

na uživatele. Na konci období leasingu má právo nájemce odkoupit majetek za určenou 

částku dle uzavřené smlouvy.  

Nájemce má tu výhodu, že leasingové splátky patří do nákladových položek, 

čímž dochází ke snižování základu pro daň z příjmu. [16] 



 

28 

 

4.2.5 Dotace  

Dotace může udělovat stát, územně správní celky nebo i EU. Aby mohly být poskytnuty 

dotace, je nutné mít předem přesně daný účel.  

Vstupem České republiky do Evropské unie vznikla řada nových možností 

pro získávání dotací z evropských fondů.   

Pokud účel, za kterým byla získána dotace, není naplněn nebo nesouhlasí se zadanými 

podmínkami, musí příjemce dotaci vrátit nebo taky může mu být udělena penalizace. 

[15] 

Dělení dotací podle účelu: 

 Provozní dotace – Týká se státu nebo územně právních celků, které chtějí 

ovlivnit výši ceny určitého produktu podnikatele. Může se zde jednat o slevu 

pro důchodce či studenty nebo i zachování linky spoje, který je pro podnikatele 

ztrátový. 

 Investiční dotace – Tyto dotace jsou přesně stanoveny pro, který dlouhodobý 

hmotný či nehmotný majetek jsou poskytnuty. [15] 
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5 Dodavatelské firma 

Firma TESLICE CZ s.r.o. vznikla v roce 2006 se sídlem v městě Vsetín. Tedy jedná se 

o stavební firmu ze Zlínského kraje.  

Z počátku čítala jen 3 zaměstnance, avšak dnes zaměstnává 10 zaměstnanců. Zajištění 

dodávky i montáže u firmy je samozřejmostí.  

Stavební společnost se zabývá výstavbou nových domů, ale i rekonstrukcemi objektů. 

Jedná se zde především o realizaci prací spojenou s památkovými stavbami, roubenkami 

a také firma realizuje velké množství střech. [20] 

5.1. Realizace TESLICE CZ 

V této kapitole jsou rozčleněny jednotlivé realizace prací stavební firmy. 

5.1.1 Střechy 

Největší část firmou zhotovených prací patří střechám. Od návrhu až po zhotovení si 

vše firma zajišťuje sama.  Nezáleží, zdali se jedná o plochou či šikmou střechu ani 

z jakého materiálu má být. Pouze stačí vyslovit investorem dané požadavky pro střechu 

a bude mu nabídnuto, pokud je možno i více variant řešení. Mezi příklady již 

zhotovených střech patří například kostel Dolní Lhota nebo kostel Slavičín 

a dále nespočet zastřešených rodinných a bytových domů. [20] [21] 

5.1.2 Památkové stavby 

Firma přistupuje k památkovým stavbám s jistým respektem, protože si uvědomuje, jak 

jsou tyto objekty citlivé a hodnotné. A proto na těchto objektech probíhá samozřejmě 

spolupráce s dotčenými úřady a především zaměstnanci Národního památkového 

ústavu. Památkovým stavbám firma zajišťuje komplexní služby, ke kterým patří 

restaurátorství a sanační práce. Jen pár příkladů objektů, na kterých firma pracovala: 

Mlýnská dolina a Valašská dědina v Rožnově pod Radhoštěm, Muzeum České 

Budějovice, Pevnost Olomouc, Archeoskanzen Modrá a plno dalších. [20] [22] 

5.1.3 Roubenky 

Jelikož firma se zabývá především o dřevostavby, tak roubenky jsou samozřejmostí 

v repertoáru jejich prací. Roubenky jsou schopni zhotovit jak tradiční metodou, 

tak i novou technologickou metodou. K tradiční metodě patří především ručně tesané 

trámy a spoje v rozích tzv. na rybinu. Střešní konstrukce u roubenek bývá zhotovena 

ve sklonu od 40˚ do 45˚ v dostatečné pevnosti, že je schopná i unést betonovou tašku, 

avšak na roubenky firma převážně zhotovuje ručně štípaný šindel.  Protože roubenka 

touto krytinou získá svou autentičnost, ovšem náklady na ručně štípaném šindeli jsou 

daleko vyšší. Mezi již zhotovené projekty roubenek patří: Rozhledna Javorník, Etiopie 

II. v ZOO Zlín Lešná, dále Archeopark Všestary a mnoho dalších. [20] [23] 
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5.1.4 Referenční stavby 

Přiblížení jednoho ze zajímavých z již zhotovených projektů, který se uskutečnil v ZOO 

Zlín Lešná. Jednalo se o soubor staveb, který patří k expozici ETIOPIE II. Byl zhotoven 

přístřešek u surikat, výběhy pro surikaty, antilopy, hyeny a etiopské krávy a  dále 

vznikla etiopská vesnice.  Firma zhotovila tesařské konstrukce krovů a stěn 

z odkorněných dubových a eukalyptových kulatin. Pro bližší představu jsou zde vloženy 

fotky z tohoto realizovaného projektu, na obrázku č. 5.1 a 5.2 – Etiopie II. 

 

 

Obrázek 5.1, 5.2 – Etiopie II. [24] 

 

Jeden z dalších zajímavých projektů firmy byla stavba repliky historické stavby. 

Zhotoven byl eneolitický a neolitický dům v Archeoparku Všestary. Práce obsahovaly 

zhotovení konstrukce stavby, krovu, laťování a stropu z odkorněných dubových kulatin 

za použití tradičních tesařských spojů. Dále bylo zde provedeno vyplétání stěn 

z vrbového a lískového proutí a vymazání stěn hliněnou omítkou. Na následujících 

obrázcích č. 5.3 a 5.4 jsou vyfoceny tyto realizované stavby. 

 

 

Obrázek 5.3, 5.4 – Archeopark Všestary [24] 
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6 Výběrové řízení stavební zakázky 

Zde v kapitole výběrového řízení stavební zakázky je popsána poptávka, která byla 

doručena stavebná firmě TESLICE CZ s.r.o. a následně je rozebrána nabídka ze strany 

této firmy.  

6.1 Poptávka ke stavební zakázce 

ZOO Dvůr Králové nad Labem poptávala u firmy TESLICE CZ s.r.o. realizaci zakázky 

„Lávka a vyhlídka – výběh č. V“, dle přílohy A.   

Zadavatel přiložil k poptávce zadávací dokumentaci.  

Aby byly splněny všechny požadavky, musela nabídka obsahovat: 

 nabídkový položkový rozpočet  

 celkovou cenu díla (s DPH i bez DPH),  

 požadovanou záruku minimálně 60 měsíců 

  harmonogram prací a závazný termín dokončení díla  

 prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních 

předpokladů dle §53, §53, §62 zákona 137/2006 Sb. v platném znění 

(po novelizaci zákonem č. 55/2012 Sb.)  

 čestné prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 

zakázku. 

Zadavatel upozornil uchazeče, že ve své nabídce musejí při vytváření nabídkové ceny 

zohlednit i veškeré dodávky a výkony, které jsou uvedené v příloze textových 

a výkresových částí dokumentace. I tehdy, pokud je nenajdou v připraveném výkazu 

výměr. 

Výběrovým hodnotícím kritériem byla zde nabídková cena.   

Termín realizace zahájení prací byl stanoven na 1. 3. 2013 a nejpozdější kompletní 

dokončení díla 15. 4. 2013. [25] 

Jednalo se zde o zakázku podlimitního typu. A tedy zadavatel využil možnosti k zadání 

veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení.  

6. 1. 1 Požadavky investora na materiál pro stavební zakázku  

Akát bude použit odkorněný a obroušený, dále bude zbavený lýka (bělu) a nanesen 

dvakrát lazurovací nátěr. 

Dub na trámy a fošny z konstrukčního řeziva třída SI, vlhkost 20% ( vzduchosuché 

řezivo), naimpregnováno proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, 2x lazurovací 

nátěr. 
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Kulatina bude odkorněná a obroušená, naimpregnováno proti dřevokaznému hmyzu, 

houbám a plísním, s dvakrát naneseným lazurovacím nátěrem. 

Jako spojovací materiál zde budou použity pozinkované závitové tyče, matice 

včetně podložek budou zahloubeny pod povrch konstrukce, konce závitových tyčí nutno 

vždy zabrousit. 

Výplň zábradlí lávky bude použita na 50 % zábradlí lávky. A to vysoko pevnostní 

polypropylenová síť s oky 70x70 mm, lanko průměr 4 mm, černé barvy. 

Základové patky budou zhotoveny z betonu třídy C 20/25. [25] 

6.2 Nabídka ze strany dodavatele 

Dodavatel doručil svou nabídku do předepsaného data, čili do 23. 1. 2013 do 12 hodin, 

které bylo uvedeno na poptávce jako nejpozdější datum doručení. 

Obsahem zde byl krycí list nabídky, dále cenová nabídka jakožto položkový rozpočet, 

harmonogram prací (viz obrázek č. 6.1) a reference firmy. 

Jak lze vidět na obrázku číslo 6.1 – Harmonogram prací, stavební firma předpokládala 

datum dokončení na 12. dubna 2013. 

 

 

Obrázek 6.1 – Harmonogram prací [26] 

 

Zadavatel požadoval prokázání dle §53 ze zákona 137/2006 Sb. v platném znění 

po novelizaci zákonem, jedná se zde o základní kvalifikační předpoklady dodavatele. 

A dále §62 ze zákona 137/2006 Sb. v platném znění po novelizaci zákonem, se jedná 

o kvalifikaci u podlimitní veřejné zakázky.  

Dodavatel tedy dodal Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních 

předpokladů dle zákona o veřejných zakázkách. A profesní kvalifikační předpoklady 
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doplnil o výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, osvědčení a autorizaci 

včetně subdodavatelů.  

Další přílohou, která byla dodána zadavateli, bylo Čestné prohlášení o ekonomické 

a finanční způsobilosti.  

Jelikož nabídka firmy TESLICE CZ s.r.o. byla nejnižší a obsahovala všechny náležitosti 

žádané od investora, byla vyhodnocena jako vítězná pro výběrové řízení na veřejnou 

zakázku „Lávka a vyhlídka – výběh č. V“.  

Konečná celková cena za provedení díla činila 1 986 507,- Kč bez DPH. [26] 
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7 Stavební zakázka  

V této kapitole dojde k popisu stavební zakázky. Tedy k jakému účelu stavební dílo 

vzniklo, základní informace ze smlouvy o dílo a stručný popis realizace zakázky. 

Dále je zde vysvětleno, jak dodavatel financoval zakázku a následně navrhnuty i jiné 

možnosti financování.  

7.1 Cíl stavební zakázky 

ZOO Dvůr Králové měla za cíl tímto projektem zpřístupnit část zoo pěším 

návštěvníkům a především zlepšit rozhled do výběhů. Lidé tedy pomocí lávky 

přecházejí přes výběh žiraf, pomocí kterého se dostanou na druhou stranu výběhu 

a potom dále k výběhu lvům. Samozřejmostí bylo, že lávka bude bezbariérová, 

k tomuto účelu slouží rampa z obou stran lávky (viz obrázek situace č. 7.1)  

 

 

Obrázek 7.1 – Celková situace [27] 

 

7.2 Stručný výpis zásadních podmínek ze smlouvy o dílo 

Smlouva byla uzavřena dle Obchodního zákoníku v platném znění (dle přílohy B). 

I. Smluvní strany  

Smlouva o dílo vznikla 29. 1. 2013 mezi objednatelem ZOO Dvůr Králové a.s. 

a zhotovitelem TESLICE CZ s.r.o. 

 Objednatel: ZOO Dvůr Králové a.s. 

                                Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
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 Zhotovitel: TESLICE CZ s.r.o. 

                                Jiráskova 701, 755 01 Vsetín 

II. Předmět plnění  

Teslice CZ s.r.o. se zavazuje jako zhotovitel k realizaci stavební zakázky „Lávka 

a vyhlídka – výběh č. V“ v ZOO Dvůr Králové a.s. Zhotovitel zde prohlašuje, že stavbu 

dokončí v daném termínu a stavba bude plnit všechny požadavky dané objednatelem, 

tedy že dílem se stane provozuschopný celek. Stavební firma provede stavbu na své 

náklady.  

III. Změny díla 

Pokud dojde po dohodě obou stran ke změně díla z předmětu víceprací či méněprací 

v požadavku ze strany objednatele, zhotovitel opatří seznam těchto změn, změny ocení 

dle cen shodných s cenami z nabídkového rozpočtu a dále dodá objednateli, který je 

případně schválí. Vícepráce musí být oceněny ve výkazu výměr a mohou být vykonány 

pouze, po jejímž odsouhlasení. Vždy vícepráce stanovuje objednatel dle písemného 

požadavku. 

IV. Termíny realizace stavby 

Zhotovitel zahájí práce v den předání staveniště čili 1. 3. 2013 a nejpozdější termín 

kompletního dokončení prací je 15. 4. 2013. V tento poslední den bude kompletně 

vyklizeno staveniště i přilehlé využívané prostory.  

Pokud firma nedodrží termín dokončení díla, je nutné zaplatit smluvní pokutu 

5000 Kč za 1 den.  

Každý pracovní den po dobu výstavby díla bude na stavbě stavbyvedoucí či jeho 

zástupce uvedený ve stavebním deníku a to v době od 8:00 hodin do 16:00 hodin, pokud 

se tak nestane, stavební firma bude nucena zaplatit objednateli smluvní pokutu 

5000 Kč za den. 

V. Cena 

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je 1 986 507 Kč bez DPH. Pouze cena bude 

navýšena o sazbu DPH platnou v době dokončení díla.  

Pokud se zde budou vyskytovat méněpráce nebo některé práce nebudou provedeny. 

Dojde ke snížení smluvní ceny dle skutečného zhotovení. A naopak při víceprací se 

cena zvýší. 
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VI. Platební podmínky 

Úhrada faktur bude provedena měsíčně s dodaným soupisem provedených prací 

a dodávek, který odsouhlasí nejdříve technický dozor objednatele. 

Zhotovitel smí vystavit faktury do celkové maximální částky 90 % z celkové ceny. 

A zbylých 10 % z celkové ceny díla zhotovitel vyfakturuje až po převzetí a předání 

hotového díla, to znamená, že dílo nesmí mít nějaké závady a nedodělky, aby bylo 

možno vyfakturovat zbylých 10%. 

Faktury vždy se splatností 30 dnů.  

VII. Staveniště a realizace díla 

V daném termín se předá staveniště zhotoviteli. A o tomto předání se uskuteční zápis 

do stavebního deníku. Dále dojde k oplocení staveniště na náklady zhotovitele, tím 

způsobem, který nenaruší chod ZOO. Oplocení je požadováno z důvodu zabránění 

vstupu nepovolaným osobám. 

Nutností zhotovitele je vést stavební deník, který bude vždy dostupný na stavbě. 

Technický dozor bude na stavbě kontrolovat zhotovování díla a provádět kontrolní 

činnosti, jakožto ze strany objednatele, a dohlížet bude i na to zda firma provádí práce 

dle předané dokumentace, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů. 

Naleznuté vady se okamžitě zapíší do stavebního deníku a ze strany zhotovitele musí 

být neprodleně odstraněny. 

Zhotovitel dodá seznam pracovníku a subdodavatelů objednateli a v případě, že na 

seznamu nebudou uvedeny osoby, vozidla či mechanizace, které chtějí vjet do areálu, 

nebudou puštěni do areálu ZOO. Seznam bude možný aktualizovat během realizace. 

VIII. Informace stran o rizicích a povinnostech v oblasti BOZP 

Provádění díla se bude dít za provozu, a tedy nesmí ze strany zhotovitele dojít k tomu, 

aby se nějakým způsobem omezil denní provoz ZOO. 

Zásobování zhotovitel musí zajistit v době do 9:00 hodin nebo poté až po 17:00 hodině, 

z důvodů otevřené ZOO od 9:00 hodin.  

Veškerá technika a vozidla provádějící stavební firmy se v areálu budou vyskytovat 

po dobu nejnutnější k jejich výkonu a v případě, že se jiná mobilní technika odstaví, 

tak pouze na vyhrazená místa, které předem určil objednatel.  

U činností, které způsobují nadměrný hluk (kompresory, rozbrusky, čerpadla na beton 

a tak dále) nebo u činností, ke kterým se využívá technika nebo zařízení, které by se 

vyskytlo neočekávaně nad běžným klidovým horizontem zvířat v sousedních 

pavilonech či výbězích (jeřáb, plošina, výsuvné žebříky a podobně.) vždy zhotovitel 
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upozorní zástupce objednatele. Spolu dále dohodnou čas a způsob realizace daných 

prací.  

Zhotovitel poučí své pracovníky o BOZP a PO v areálu ZOO. A koordinátor BOZP 

objednatele na staveništi bude provádět kontrolu prováděcí firmy v oblasti BOZP a PO. 

IX. Předání díla 

Úplné dokončení díla je předpokladem předání a převzetí daného díla. Závazek 

zhotovení díla je hotov ve chvíli předání díla bez vad a nedodělků a v úplném 

dokončení. 

K předávacímu řízení zhotovitel zařídí následující doklady za své náklady: 

 kopie stavebního deníku,  

 geodetické zaměření dokončeného díla,  

 certifikáty, záruční listy, 

  návody k obsluze, montáži, údržbě,  

 osvědčení a celkové doklady, revize, stanoviska, vše ke kolaudaci a provozu díla 

X. Záruky 

Záruka sjednaná je zde 60 měsíců ode dne předání díla. Vady vzniklé zhotovitel 

odstraní do  5–ti dnů od oznámení objednatele. 

Zhotovitel vypíše reklamační protokol, který obsahuje: 

 číslo smlouvy o dílo a název 

 datum, způsob nahlášení reklamace 

 popis vady 

 termín odstranění vady 

 jména a funkce zástupců stran 

Protokol o odstranění potvrdí technický dozor objednatele a zapíší prodloužení záruky 

díla. Prodloužení záruky se rovná délce zjištění až po odstranění vady. 

XI. Sankce 

V případě nedokončeného díla v termínu dojde k smluvní pokutě 5000 Kč za den, 

který dílo není dokončeno. 

Neodstranění vad zhotovitelem v daném termínu 5000 Kč za den. 

XII. Ostatní ujednání 

Uvedené osoby ze strany objednatele i zhotovitele. 
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XIII. Závěrečná ustanovení 

Zhotovitel i objednatel ztvrdili svým podpisem ke dni 29. 1. 2013 smlouvu, která nabyla 

platnosti toho dne. [28] 

7. 3 Postup zhotovení zakázky 

Zhotovení díla započalo předáním staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem 

stavebního díla dne 1. 3. 2013. Bylo určeno odběrné místo elektřiny a v neposlední řadě 

došlo k poučení o dodržování předpisů v areálu.  

V následujících dnech proběhlo vytyčení, výkop a betonáž patek z betonu třídy C 20/25. 

Patky byly hluboké 1,2 m. Pod patky bylo použito zhutněné štěrkové lože v tloušťce 

0,1m. Do patek byly zabetonovány ocelové trubky, do kterých byly zapuštěny svislé 

nosné sloupy konstrukce. Sloupy byly zhotoveny z dubové kulatiny, která musela být 

odkorněna, obroušena a naimpregnována proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním 

a byly zde použity 2 násobné lazurovací nátěry.  

 

 

Obrázek 7.2 – Foto z průběhu výstavby ze dne 27. 3. 2013 [24] 

 

Nejdřív se umístily na svá místa svislé nosné konstrukce – sloupy, které se musely 

zpevnit fošnami jako zavětrování. Poté postupně začaly vznikat podlahy, které se 

skládaly z nosných trámů z dubové kulatiny, která musela být stejně opracovaná jako 

sloupy. Na tuto kulatinu dále byly přichyceny trámy a fošny z dubu, které byly 

z konstrukčního řeziva třída SI s vlhkostí 20%, které bylo naimpregnováno proti 

dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním a byla provedena povrchová úprava barevná 
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lazura. Fošny musely být na horní straně drážkovány. Na předchozím obrázku č. 7.2 je 

vloženo foto pro představu průběhu výstavby [27] [29] 

Rampa byla zhotovena dle projektu ve sklonu 1:16. A zde bylo vyhotoveno zábradlí se 

dvěma madly. Jedno madlo se vyskytuje ve výšce 700mm a druhé ve výšce 950mm. 

Madlo dle požadavků investora bylo z odkorněného a obroušeného akátu, který byl 

zbaven lýka a dále se dvěmi aplikovanými lazurovacími nátěry. Jako výplň zábradlí zde 

byla doplněna vysoko pevnostní polypropylenová síť s oky 70 x 70 mm černé barvy. 

[27] [29] 

V průběhu realizace docházelo ke kontrolám ze strany objednatele, tyto kontroly 

probíhaly pomocí technického dozoru objednatele. Dle zápisu ve stavebním deníku 

k datu 21. 3. 2013 technický dozor zjistil, že práce probíhají dle předem daného 

harmonogramu prací a dále práce, že jsou v souladu s projektovou dokumentací stavby. 

[29] 

Dílo nebylo zhotoveno do data, které bylo stanoveno v podepsané a dohodnuté 

smlouvě. ZOO Dvůr Králové a.s. byla s tímhle prodloužením doby dokončení 

srozuměna již v průběhu výstavby a z důvodu již mezi stranami objasněnými v průběhu 

nevznikly a nebyly požadovány žádné sankce za nedodržení termínu ze strany investora 

na stranu dodavatele stavby.  

Předání díla proběhlo dne 25. 4. 2013 a na následujícím obrázku č. 7.3 je foto z tohoto 

dne. Při předání díla byla dodána i předávací dokumentace, která obsahovala: 

 Protokol o předání díla  

 Geodetické zaměření stavby 

 Statický výpočet kotevního prvku 

 Statický výpočet dřevěné konstrukce spoje 

 Certifikát – beton 

 Prohlášení o shodě – řezivo 

 Certifikát – dubová a akátová kulatina 

 Prohlášení o shodě – barva 

 Prohlášení o shodě – závitové tyče, matky a podložky 

 Certifikát – spojovací prostředky vruty Rapid 

 Prohlášení o shodě – sítě 

 Stavební deník 

 Návod k údržbě 

 Čestné prohlášení o jakosti [30] 

Předání proběhlo v pořádku, zhotovitel tedy dílo předal v provozuschopném stavu bez 

vad a nedodělků.  



 

40 

 

 

Obrázek 7.3 – Foto ze dne předání stavby 25. 4. 2013 [24] 

 

V průběhu stavby nevznikly žádné sankce, které by si nárokoval objednatel 

vůči stavební firmě. 

7.4. Fakturace stavební zakázky 

Stavební zakázka „Lávka a vyhlídka – výběh č. V“ v ZOO Dvůr Králové byla 

fakturována objednateli ve 2 fakturách (příloha C). Vždy ke každé faktuře byl dodán 

soupis zhotovených prací, ve kterém byly přesně vyčísleny práce, které k dané faktuře 

patřily. 

Soupis zhotovených prací se skládá ze dvou částí. První část soupisu je určena 

pro lávku, schody a rampu pro vozíčkáře. Druhá část soupisu je pro vyhlídku na lávce.  

7.4.1 Dílčí faktura č. 1 

Dílčí faktura č. 1 byla vyhotovena na konci prvního měsíce tedy k datu 29. 3. 2013. 

Obsahovala soupis zhotovených prací, který byl přiložen k této faktuře objednateli. 

V tabulce č. 7.1 jsou v procentech vyjádřené již zhotovené části díla a dále peněžně 

vyjádřeny části pro lávku, schody a rampu a zvlášť částky pro položky zhotovené 

pro vyhlídku na lávce. 

Celkem v první faktuře bylo vyfakturováno 61 % z celkové částky díla. Zde suma činila 

1 212 320 Kč bez DPH.  
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Tabulka 7.1 – Dílčí faktura č. 1 [vlastní zpracování] 

 

7.4.2 Konečná faktura 

Zbylých 39 % z celkové částky bylo vyfakturováno v konečné faktuře, která byla 

vystavena ke dni 24. 4. 2013. Faktura byla doplněna o soupis provedených prací, 

který už i obsahoval dokončovací práce, kterými firma ukončila stavbu celého díla. 

Faktura činila 774 187 Kč bez DPH. Obsah prací vyfakturovaných v konečné faktuře je 

uveden v procentech z částky jednotlivých prací, dále i peněžní částkou těchto prací 

v tabulce č. 7.2.  

Tabulka 7.2 – Konečná faktura [vlastní zpracování] 

Název prací 
Celkem 

[%] 

Lávka, schody, 

rampa [Kč] 

Vyhlídka 

na lávce [Kč] 

Zemní práce 0 % 0,00 0,00 

Základové konstrukce 0 % 0,00 0,00 

Konstrukce podlah -77 0 % 0,00 0,00 

Tesařské konstrukce 54,18 % 405 049,20 165 153,07 

Zámečnické konstrukce 80 % 45 320,00 0,00 

Dokončovací práce a nátěry 100 % 130 912,08 27753,04 

Celkem dle částí 581 281,00 192 906,00 

Celkem konečná faktura 39 % 774 187,00 

 

Název prací 
Celkem 

[%] 

Lávka, schody, 

rampa [Kč] 

Vyhlídka 

na lávce [Kč] 

Zemní práce 100 % 35 847,55 31 213,30 

Základové konstrukce 100 % 141 961,92 117 325,19 

Konstrukce podlah -77 100 % 879 35,00 43 900,00 

Tesařské konstrukce 45,82 % 533 477,20 202 259,68 

Zámečnické konstrukce 20 % 18 400,00 0,00 

Dokončovací práce a nátěry 0 % 0,00 0,00 

Celkem dle částí 817 622,00 394 698,00 

Celkem dílčí faktura č. 1 61 % 1 212 320,00 
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Graf 7.1 – Znázornění fakturace [vlastní zpracování] 

 

Na grafu č. 7.1 – Znázornění fakturace, je pro zpřehlednění vidět v jakém poměru se 

fakturovalo. Tedy, že dílčí faktura č. 1 obsahovala 61 % z celkové ceny díla a konečná 

faktura obsahovala zbylých 39 % z ceny díla. Tyto procenta jsou vypočteny 

v předešlých tabulkách č. 7.1 a 7.2.  

 

7.5 Financování zakázky „Lávka a vyhlídka – výběh č. V“  

Zde dochází k popisu financování realizované zakázky. Nejdřív je popsáno financování, 

které bylo provedeno dodavatelem a  následně jsou zde navrhnuty jiné varianty 

ve způsobu financování dané zakázky. 

7.5.1 Vlastní zdroj 

Firma již na trhu práce působí několik let a je schopná zakázku dotovat z vlastních 

zdrojů. Tato stavební společnost nepracuje pouze na jednom projektu, má souběžně 

rozjednaných více zakázek různého rozsahu. A tedy není závislá na splatnosti faktur 

z této zakázky, aby byla schopná dostát svým závazkům. Tedy zaplatit svým 

subdodavatelům a zaměstnancům vzniklé závazky.  

Dle smlouvy o dílo je splatnost dodavatelských faktur 30 dnů od jejich průkazného 

doručení osobně na podatelnu (sekretariát) objednatele, nebo poštou do sídla 

objednatele. Data vystavení a splatnosti faktur jsou zobrazeny v tabulce č. 7.3 – Data 

faktur vystavených stavební firmou.  

 

61 %

39 %

Faktura č. 1

Konečná faktura
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Tabulka 7.3 – Data faktur vystavených stavební firmou [31] 

Faktury Datum vystavení Datum splatnosti 

Dílčí faktura č. 1 29. 3. 2013 2. 5. 2013 

Konečná faktura 24. 4. 2013 24. 5. 2013 

 

Po předání a ukončení zakázky k datu 25. 4. 2013 stále firma neměla zaplacenou 

ani část z již zhotoveného díla a tedy musela disponovat s vlastními zdroji, a to 

znamená v tom případě, že celá zakázka byla dotována dodavatelem. 

V následující tabulce č. 7.4 jsou zapsány výše jednotlivých faktur, tedy příjmy, které 

firma požadovala za zhotovení díla. Jednalo se zde pouze o 2 faktury, které dodavatel 

vystavil odběrateli.  

Tabulka 7.4 – Příjmy [31] 

Faktury Cena bez DPH 

Dílčí faktura č. 1 1 212 320,00 

Konečná faktura 774 187,00 

CELKEM BEZ DPH 1 986 507,00 
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V další tabulce č. 7.5 – Výdaje, jsou seřazeny veškeré výdaje vzniklé se zhotovením 

díla. Ke každému výdaji je zde uveden dodavatel a druh daného výdaje 

pro zpřehlednění i s datem splatnosti výdaje.  

Doprava, která je zde uvedena jako výdaj, je myšlena jako doprava materiálu, nikoliv 

doprava zaměstnanců firmy. 

 

Tabulka 7.5 – Výdaje [vlastní zpracování] 

Datum 

splatnosti 
Dodavatel Název výdaje Cena bez DPH 

4.3. Zdenka Juráňová techn.výp.; zprostředk. 96 984,00 Kč 

4.3 Saint-Gobain zakrývací plachta 138,00 Kč 

5.3. Ing Petr Chytil statický výpočet 5 000,00 Kč 

8.3. Radomír Houser vrtáky 1 312,00 Kč 

18.3. Colora impregnace 16 875,00 Kč 

20.3. Josef Vráblík kotevní prvky 107 812,00 Kč 

20.3. A.S.A. uložení odpadu 588,00 Kč 

21.3. Jan Dalecký doprava 10 000,00 Kč 

25.3. Dřevostav Kratina-Ř kuláče 720,00 Kč 

26.3. Zdenka Juráňová doprava 796,00 Kč 

26.3. Zdenka Juráňová doprava 894,00 Kč 

26.3. Zdenka Juráňová doprava 9 360,00 Kč 

29.3. Mgr Marek Navrátilik akát 111 006,00 Kč 

29.3. Milan Laga doprava akát 11 000,00 Kč 

1.4. Jiří Strnad doprava 16 877,00 Kč 

1.4. Josef Vráblík kotevní prvky 13 880,00 Kč 

3.4. PERAD doprava 38 204,00 Kč 

4.4. Radim Liška vruty 9 570,00 Kč 

5.4. Zdenka Juráňová provedené práce 11 000,00 Kč 

7.4. Jiří Baroš dubová kulatina 155 970,00 Kč 

8.4. Zdenka Juráňová doprava 1 544,00 Kč 
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Datum 

splatnosti 
Dodavatel Název výdaje Cena bez DPH 

9.4. Valtepro D+M dřev.konstrukce 33 000,00 Kč 

10.4. různí dodavatelé spoj.materiál 2 387,00 Kč 

12.4. Colora impregnace 16 875,00 Kč 

12.4. Elpos závit. Tyče; chem. Malta 5 281,00 Kč 

12.4. Martin Škorňa závit. Tyče; matice 15 855,00 Kč 

14.4. Kolovrátník doprava 5 881,00 Kč 

15.4. ROMAK Group sítě; šňůra vč. Dopr 18 245,00 Kč 

16.4. různí dodavatelé spoj.materiál 6 240,00 Kč 

18.4. Zdenka Juráňová doprava 3 723,00 Kč 

18.4. Zdenka Juráňová doprava 1 219,00 Kč 

19.4. Zdenka Juráňová provedené práce 440,00 Kč 

22.4. Jiří Baroš dub.prizmy 5 175,00 Kč 

22.4. Mgr Marek Navrátilik akát 9 240,00 Kč 

25.4. Radim Liška vruty 2 806,00 Kč 

26.4. Radim Liška vruty 7 022,00 Kč 

30.4. Stav spol. Žižka stavební práce 250 571,00 Kč 

4.5. Jiří Baroš dubová vazba 135 252,00 Kč 

6.5. Jakub Šuta tesařské práce 120 838,00 Kč 

6.5. Vojtěch Ševčík tesařské práce 89 575,00 Kč 

6.5. Petr Koňařík tesařské práce 53 600,00 Kč 

6.5. Bronislav Šulák tesařské práce 48 000,00 Kč 

8.5. Coleman plachty 474,00 Kč 

8.5. Jiří Baroš desky 15 200,00 Kč 

12.5. Kolovrátník doprava 2 383,00 Kč 

26.6. BKW dubové fošny vč. Dopr. 207 000,00 Kč 

28.6. BKW dubové fošny vč. Dopr. 53 000,00 Kč 

Celkem bez DPH 1 728 812,00 Kč 
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Graf 7.2 – Růst výdajů a příjmů v závislosti s časem [vlastní zpracování] 

 

Na grafu č. 7.2 je zobrazen červenou křivkou vzestupný růst výdajů firmy za stavební 

zakázku (s využitím hodnot z tabulky 7.5 – Výdaje).  Křivka je sestavena kumulováním 

výdajů na jedné ose a na druhé ose jsou k těmto výdajům přiřazeny patřičné dny 

dle data splatnosti těchto výdajů. Modrá křivka zobrazuje data splatnosti příjmů firmy 

ze zakázky dle tabulky č. 7.4 – Příjmy. Jedná se zde o 2 příjmové faktury v celkové 

částce 1 986 507 Kč. Částky faktur jsou zde vyneseny na svislé ose a na vodorovné ose 

jsou charakterizovány pomocí svých dat splatnosti.  

Na tomto grafu je zde zřetelně vidět, z jak velké části firma musela financovat zakázku 

z vlastních zdrojů.  
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Na konci grafu lze vyčíst rozdíl mezi křivkou příjmu a výdajů, ze kterého jasně lze vidět 

hrubé rozpětí na této zakázce. Dané hrubé rozpětí je přehledně vyčísleno v následující 

tabulce č. 7.6 – Hrubé rozpětí, jakožto rozdíl příjmu a výdajů dané zakázky.  

Tabulka 7.6  –  Hrubé rozpětí [vlastní zpracování] 

Název Kč 

Příjmy 1 986 507,00 

Výdaje 1 728 812,00 

Hrubé rozpětí 257 695,00 

 

Hrubé rozpětí na této zakázce činí 257 695 Kč, což se rovná 12,97 % z celkové částky, 

dle tabulky č. 7.6.  

Na grafu č. 7.3 je jasně vidět poměr příjmu vůči výdajům a hrubému rozpětí 

 

Graf 7.3 – Grafické znázornění hrubého rozpětí [vlastní zpracování] 

Veškeré uvedené výdaje firmy jsou tedy přímé náklady spojené s realizací zakázky 

v ZOO Dvoře Králové. Hrubé rozpětí obsahuje i jistou výši nepřímých nákladů, která 

nelze přesně vyčíslit z poskytnutých materiálů. Myšlená je tím ku příkladu práce 

zaměstnanců firmy na přípravě zakázky a v jejím průběhu. A jelikož místo stavby bylo 

vzdáleno, více jak 250 km od sídla firmy vznikly jisté výdaje spojené například 

s dopravou zaměstnanců, které nejsou započítané a uvedené ve výdajích. Není tedy 

možno rovnou určit celkovou částku výše zisku, kterou na této zakázce firma 

TESLICE CZ s.r.o. získala. 
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7. 5. 2 Posunutí doby splatnosti u subdodavatelů 

Další možnost jak vyřešit financování veřejné zakázky v ZOO Dvůr Králové je 

posunutím doby splatnosti u faktur subdodavatelům. Po dohodě se subdodavateli tedy 

navýšit dobu splatnosti ze současných 30-ti dní o dalších 60 dní na celkovou 90-ti denní 

splatnost faktur.  

A to znamená, že firma by získala první zaplacenou fakturu nejpozději 2. 5. 2013 a poté 

by ihned byla schopná zaplatit přijaté faktury svým subdodavatelům.  

V případě první nákladové faktury, by se jednalo o fakturu za technický výpočet, která 

by měla tedy nejnižší posunutý datum splatnosti, tento datum by vycházel na 3. 5. 2013. 

To by pro firmu znamenalo, že by stihla včas proplatit fakturu, která by stále ještě měla 

řádnou splatnost. Stavební firma TESLICE CZ s.r.o. by nebyla postihnuta žádnými 

sankcemi za pozdní zaplacení faktur.  

V následující tabulce č. 7.7, jsou tyto data pro zpřehlednění shrnuty. Rezerva je zde 

1 den. A znamená tedy čas, který by vznikl firmě TESLICE CZ s.r.o. na zaplacení první 

splatné faktury dodavateli. Jednalo by se zde o rezervu 1 dne v případě, že by ZOO 

Dvůr Králové zaplatila fakturu k poslednímu možnému dni splatnosti.  

 

Tabulka 7.7 – Shrnutí důležitých dat splatnosti [31] 

Splatnost 1. dílčí faktury od 

ZOO Dvůr Králové 

Splatnost 1. nákladové 

faktury u dodavatele při 

posunutí o 60 dní 

2. 5. 2013 3. 5. 2013 

 

V následujícím grafu č. 7.4 – Růst příjmů a výdajů s využitím posunutých dat splatnosti, 

jsou znázorněny červenou křivkou kumulované výdaje s posunutou dobou splatnosti 

a modrá křivka zde znázorňuje příjmy, které firma získala od odběratele. Jde zřetelně 

rozpoznat, že příjmy již od počátku převyšují výdaje a to znamená, že firma by mohla 

využít tento způsob řešení, jelikož veškeré výdaje by byla schopna pokrýt. Na konci 

křivky lze vyčíst i rozdíl mezi výdaji a příjmy, což pro firmu znamená v tomto případě 

hrubé rozpětí.  

Žádná finanční změna v hrubém rozpětí oproti financování zakázky vlastními zdroji by 

v tomto případě nevznikla. A to znamená, že hrubé rozpětí by zůstalo totožné s hrubým 

rozpětím, které vzniklo při financování zakázky vlastními zdroji. Tedy výše tohoto 

hrubého rozpětí by činila 257 695 Kč. 
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Graf 7.4 – Růst příjmů a výdajů s využitím posunutých dat splatnosti 

[vlastní zpracování] 

Tahle možnost řešení by byla považována za jednu ze správných možností v případě, 

že by firma neměla dostatek financí na závazky vůči subdodavatelům během 

prováděných prací.  

7.5.3 Financování zakázky pomocí úvěru 

Jednou z dalších možností financování zakázky by byla možnost úvěru. Finanční 

poradce, byl požádán o zjištění možnosti úvěrů u více bank pro stavební firmu. 

Z 5 oslovených bank na základě daných informací o firmě byla poskytnuta nabídka 

pouze od 1 banky. Zbylé banky se vyjádřily, že pokud nemají daňové přiznání firmy, 

tak úvěr nejsou ochotny nabídnout.  
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Úvěr byla ochotna poskytnout pouze Raiffeisen banka ve výši 1 500 000 Kč.  

Navrhla různé varianty řešení. A těmi byly: 

 neúčelný úvěr bez zajištění 1 500 000 Kč 

 neúčelový úvěr se zajištěním ve výši 1 500 000 Kč 

 doplňkovou možností: kontokorentní úvěr se zajištěním či bez zajištění ve výši 

500 000 Kč  

V následující tabulce č. 7.8 je uvedena úroková sazba, vždy k danému typu úvěru. 

 

Tabulka 7.8 – Nabízený neúčelový úvěr [32] 

Typ úvěru Úroková sazba [%] 

Neúčelový úvěr bez zajištění 10,92 

Neúčelový úvěr se zajištěním 5,19 

 

Nabízené možnosti úvěru by se řadily mezi krátkodobé úvěry, jelikož jejich doba 

splatnosti je na 1 rok.  

Úvěr se zajištěním by znamenal zaručit se nemovitostí či nějakým jiným majetkem 

ve vlastnictví firmy. Byla by zde ovšem potřeba ocenění daného majetku a to by 

znamenalo náklady a ztrátu času navíc. Ačkoli roční úroková sazba ze zajištěného úvěru 

by byla více jak poloviční, jak lze vidět v předchozí tabulce č. 7.8 – Nabízený 

neúčelový úvěr. 

 

Tabulka 7.9 – Nabízený kontokorentní úvěr [32] 

Název Úvěr do výše [Kč] Úroková sazba [%] 

Kontokorentní úvěr bez zajištění 500 000 15,00 

Kontokorentní úvěr se zajištěním 500 000 8,50 

 

Kontokorentní úvěr firmě Raiffeisen banka nabídla jako možnost dofinancování 

zakázky v případě, že poskytnuté finance by nepokryly potřebné náklady firmy na 

zakázku. Opět je zde veliký rozdíl v procentech úrokové sazby 

(dle tabulky č. 7.9  Nabízený kontokorentní úvěr). 
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Úvěr pro stavební firmu neznamená pouze náklady spojené s úrokem, ale Raiffeisen 

banka si nárokuje dále poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 7 500 Kč a dále poplatek 

za správu úvěru ve výši 250 Kč/ měsíčně (dle tabulky č. 7. 10). 

 

Tabulka 7.10 – Typy poplatků [32] [33] 

Název poplatku Částka 

Poplatek za správu úvěru 250 Kč/ měsíc 

Poplatek za poskytnutí úvěru 7 500 Kč 

 

7.5.3.1 Úvěr od Raiffeisen BANK 

Pro financování stavební zakázky zde byl zvolen úvěr neúčelový bez zajištění s roční 

úrokovou sazbou 10,92 %. Zde je dohodnuto 12 rovnoměrných splátek, čili jedná se 

o úvěr s konstantní anuitou v částce 132 516,52 Kč měsíčně, tato částka obsahuje 

jak výši úroku, tak i úmor, který snižuje dlužnou částku.  

Z následující tabulky č. 7.11 lze vyčíst, že výše úmoru pro první splátku je 

118 866,52 Kč a výše úroku 13 650,00 Kč. Další splátky jsou v tabulce vypočítány 

taktéž. 

Dále v případě, že by nestačil k financování pouze úvěr, byla by využita možnost 

poskytnutí peněžních prostředků pomocí kontokorentního úvěru bez zajištění. 

Tento kontokorentní úvěr má nastavenou úrokovou sazbu na 15 % a peněžní prostředky, 

které zde k dispozici by byly do výše 500 000 Kč. K tomuto kontokorentnímu úvěru si 

banka neúčtuje žádné další poplatky, jako to bylo u neúčelového úvěru.  
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Tabulka 7.11 – Vypočtený neúčelový úvěr bez zajištění [vlastní zpracování] 

Měsíc 
Úvěr [Kč] 

1 500 000,00 

Úmor 

 [Kč] 

Úrok  

[Kč] 

Anuita  

[Kč] 

1 1 381 133,48 118 866,52 13 650,00 132 516,52 

2 1 261 185,27 119 948,21 12 568,31 132 516,52 

3 1 140 145,54 121 039,73 11 476,79 132 516,52 

4 1 018 004,35 122 141,20 10 375,32 132 516,52 

5 894 751,66 123 252,68 9 263,84 132 516,52 

6 770 377,38 124 374,28 8 142,24 132 516,52 

7 644 871,30 125 506,09 7 010,43 132 516,52 

8 518 223,11 126 648,19 5 868,33 132 516,52 

9 390 422,42 127 800,69 4 715,83 132 516,52 

10 261 458,74 128 963,68 3 552,84 132 516,52 

11 131 321,50 130 137,25 2 379,27 132 516,52 

12 0,00 131 321,49 1 195,03 132 516,52 

 

 

V tabulce č. 7.11 znamená 1. měsíc období konce března, kdy z firmy by odešla první 

splátka úvěru ve výši 132 516,52 Kč.  

Celkové úroky z neúčelového úvěru bez zajištění za celé období po sečtení, činí 

90 198,24 Kč (dle tabulky č. 7.11). To znamená, že by stavební firmu vyšel celkově 

uhrazený úvěr na částku 1 590 198,24 Kč.  

Ovšem bez dalších poplatků. Tyto další poplatky, jsou vypočteny 

v následující tabulce č. 7.12 – poplatky celkem.  

Vychází zde poplatky za správu úvěru celkem za celé období na 3 000 Kč. A dalším 

poplatkem, který si banka nárokuje je poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 7 500 Kč. 

To znamená, že firma TESLICE CZ s.r.o. by na poplatcích bance zaplatila celkem 

10 500 Kč. 
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Tabulka 7.12 – Poplatky celkem [vlastní zpracování] 

Měsíc Částka v Kč 

1 250,00 Kč 

2 250,00 Kč 

3 250,00 Kč 

4 250,00 Kč 

5 250,00 Kč 

6 250,00 Kč 

7 250,00 Kč 

8 250,00 Kč 

9 250,00 Kč 

10 250,00 Kč 

11 250,00 Kč 

12 250,00 Kč 

Celkem poplatek za správu úvěru 3 000,00 Kč 

Poplatek za poskytnutí úvěru 7 500,00 Kč 

Celkem za poplatky 10 500,00 Kč 

 

Celková cena úvěru, kterou by firma zaplatila, by tedy byla vypočtena jako výše úvěru, 

výše úroků a dále poplatky za správu úvěru a za poskytnutí úvěru.  

Tato částka je vypočtena v následující tabulce č. 7.13, kde vychází celková a konečná 

suma pro stavební firmu na částku 1 600 698,24 Kč pro úvěr neúčelový bez zajištění. 

Není zde uvažována ani započtena možnost kontokorentního úvěru.  
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Tabulka 7.13 – Celková částka za úvěr [vlastní zpracování] 

Název Částka [Kč bez DPH] 

Výše úvěru 1 500 000,00    

Výše úroků 90 198,24    

Výše poplatků za správu  3 000,00    

Výše poplatku za poskytnutí 7 500,00    

Celkem 1 600 698,24    

 

Nyní již lze vyčíslit hrubé rozpětí, jaké by firma získala v případě, že by využila 

možnosti neúčelového úvěru bez zajištění, který by splácela po dobu 1 roku. 

  

Tabulka 7.14 – Výpočet hrubého rozpětí při využití úvěru [vlastní zpracování] 

Název V Kč bez DPH 

Příjmy 1 986 507,00  

Výdaje z tabulky č. 7.5 1 728 812,00 

Výdaje spojené s úvěrem 100 698,24  

Hrubé rozpětí 156 996,76 

 

V předchozí tabulce č. 7.14 jsou shromážděny pod pojmem Výdaje spojené s úvěrem 

veškeré poplatky a úroky, které v této variantě řešení se nachází. Příjmy jsou převzaty 

z tabulky č. 7. 4 – Příjmy. Hrubé rozpětí zde vychází po odečtení přímých výdajů, které 

s danou zakázkou vznikly na částku 156 996,76 Kč. Tedy jedná se zde o hrubé rozpětí 

ve výši 7,9 % z celkových příjmů. 

Došlo k podstatnému snížení výše hrubého rozpětí, oproti financování zakázky 

vlastními zdroji. Je to zapříčiněné vzniklými výdaji ve spojení s úvěrem.  

7.5.3.2 Úvěr od Raiffeisen BANK s využitím předčasného splacení 

Jednou z dalších možností, kterou má stavební firma, je využití již popsaného úvěru, 

ovšem s možností předčasného splacení, kterou banka nabízí svým klientům. 

Stavební firmě uhradí odběratel, čili ZOO Dvůr Králové a.s., poslední fakturu 

nejpozději do data splatnosti, kterým je 24. 5. 2013. V tento moment by měla 

TESLICE CZ s.r.o. už mít veškeré finance, které měly přijít ze strany odběratele 
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dostupné. A to znamená pro firmu i možnost využití předčasného splacení. Tudíž zbylý 

úvěr, který by si firma kvůli této zakázce vzala od banky, by byla schopna již doplatit.  

Stavební společnost dle smlouvy s bankou by musela uhradit 2 % ze zbylého 

nesplaceného úvěru, v případě, že by chtěla využít předčasného splacení úvěru. 

Jednalo by se tedy o částku 22 802,91 Kč za předčasné splacení. Tato částka byla 

vypočtena ze zbývající částky úvěru, která ještě nebyla splacena. Tedy z částky 

1 140 145,54 Kč, dle tabulky č. 7.15 – Splátkový kalendář s předčasným splacením. 

 

Tabulka 7.15 – Splátkový kalendář s předčasným splacením [vlastní zpracování] 

Měsíc Úvěr [Kč] Úmor [Kč] Úrok [Kč] Anuita [Kč] 

  1 500 000,00 Kč       

1 1 381 133,48 Kč 118 866,52 Kč 13 650,00 Kč 132 516,52 Kč 

2 1 261 185,27 Kč 119 948,21 Kč 12 568,31 Kč 132 516,52 Kč 

3 1 140 145,54 Kč 121 039,73 Kč 11 476,79 Kč 132 516,52 Kč 

Částka za předčasné 

splacení 
22 802,91 Kč 

 

 

V předchozí tabulce č. 7.15 lze vidět, jak by probíhaly jednotlivé splátky. Jednalo by se 

o 3 řádné splátky ve výši 132 516,52 Kč a dále by úvěr završilo předčasné splacení, 

ve formě doplacení zbývajícího úvěru a částky za využití předčasného splacení, kterou 

banka požaduje.  
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Graf 7.5 – Znázornění úspory úroků pomocí předčasného splacení [vlastní zpracování] 

Na grafu č. 7.5 – Znázornění úspory úroků pomocí předčasného splacení, je znázorněno, 

jak moc by ušetřila firma na úrocích v případě, že by se rozhodla předčasně splatit úvěr 

u RB. Dané procenta v jednotlivých částech grafu znamenají, kolik procent je jednotlivá 

částka z celkových úroků za rok.  

Graf je sestaven ze 4 částí. První 3 částí jsou standardní úroky dle daných měsíčních 

splátek (viz tabulka č. 7.15 – Splátkový kalendář s předčasným splacením). Zbývající 

část grafu je zde znázorněna jako úspora úroků oproti celkovým úrokům, které by 

nastaly v případě, že by nedošlo k předčasnému splacení. 

Jedná se zde o úsporu 52 503 Kč. To je více jak polovina z celkové částky úroků, které 

byly vypočteny při konstantní anuitě formy splácení, po dobu 1 roku, na částku 

90 198, 24 Kč. Celková již snížená částka za úroky v tomto případě činí 37 695, 10 Kč. 

Stavební firma sice ušetří na úrocích nemalou částku, ale musí se dále brát v úvahu 

i částka za předčasné splacení, která není nízká (viz tabulka č. 7.15). 
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Tabulka 7.16 – Celková částka za úvěr při předčasném 

splacení [vlastní zpracování] 

Název Částka [Kč bez DPH] 

Výše úvěru 1 500 000,00 Kč 

Výše úroků 37 695,10 Kč 

Výše poplatků za správu  3 000,00 Kč 

Výše poplatku za poskytnutí 7 500,00 Kč 

Výše částky za předčasné splacení 22 802,91 Kč 

Celkem 1 570 998,01 Kč 

 

V tabulce č. 7.16 je vypočtena celková částka 1 570 998, 01 Kč, kterou by zaplatila 

stavební firma za daný typ úvěru. Vyčísleny jsou zde veškeré poplatky, které banka 

požaduje, výše úroků, výše úvěru a je zde i uvedena výše částky za předčasné splacení. 

Je jasně vidět, že úvěr firmu celkově vychází na 70 998 Kč. 

Pro firmu je tento typ řešení výhodný v případě, že se rozhodne pro financování 

zakázky využít úvěr. Jelikož dojde ke snížení vynaložených nákladů pomocí 

předčasného splacení, které sice stojí firmu peníze navíc, ale stále to je výhodné a ušetří 

na tomto řešení stavební firma částku ve výši 29 700 Kč oproti úvěru, který by splácela 

1 rok. Tato částka není jistě pro stavební společnost zanedbatelná. 

 

Tabulka 7.17 – Výpočet hrubého rozpětí při využití úvěru a předčasného splacení 

[vlastní zpracování] 

Název V Kč bez DPH 

Příjmy 1 986 507,00  

Výdaje z tabulky č. 7.5 1 728 812,00 

Výdaje spojené s úvěrem 70 998,01  

Hrubé rozpětí 186 696,99 

 

V tabulce č. 7.17 je vypočteno hrubé rozpětí pro případ využití úvěru s předčasným 

splacením. 
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Výdaje spojené s úvěrem jsou vyčísleny dle tabulky 7.16, vychází zde na částku 

70 998, 01 Kč, tato částka je snížena o velikost úspory úroků, avšak navýšena o částku 

za předčasné splacení. Hrubé rozpětí tedy činí 186 696,99 Kč, a to je 9,4 % z celkových 

příjmů na zakázce. 

V případě, že by firma byla musela přistoupit k řešení, při kterém by byl nutný úvěr, 

tak by ji určitě byla doporučena varianta úvěru s předčasným splacením, jelikož dojde 

k úspoře financí. 

Zde je jasně vidět, že pro firmu, která by potřebovala využít úvěr pro financování 

stavební zakázky je tento typ financování nákladný z důvodu placení úroků, 

ovšem firma si tyto úroky dále může odpočítat jako nákladovou položku při výpočtu 

základu pro daň z příjmu, což zde je jako jedna z pozitivních věcí, co se týká úvěrů.   
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8 Vyhodnocení možností financování 

Zde v této kapitole práce proběhne porovnání použitých možností financování. Jsou zde 

názorně seřazeny na grafu č. 8.1 již zmíněné varianty možného financování stavební 

zakázky. 

 

Graf 8.1 – Varianty možného financování stavební zakázky [vlastní zpracování] 

Zde na grafu č. 8.1 jde zřetelně vidět, že první dvě možnosti jsou v poměru výdajů 

a hrubého rozpětí totožné. U zbylých dvou variant lze jasně vidět zvýšené výdaje, 

a tím  došlo ke snížení hrubého rozpětí. 

První sloupec vyjadřuje zde variantu, kdy firma využívá vlastní zdroje k financování 

zakázek, tudíž zde vznikly pouze dané výdaje spojené se zakázkou. 
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Druhý sloupec nám zde přibližuje zhodnocení varianty v případě, že firma sjedná se 

svými dodavateli delší dobu splatnosti, než má dohodnutou s odběratelem stavební 

zakázky. Tento způsob financování je hodnocen velice kladně, jelikož tato varianta 

nijak nesnižuje dané hrubé rozpětí a nezatěžuje nijak jinak finančně stavební firmu.  

A poslední 2 sloupce grafu znázorňují financování zakázky pomocí úvěru u Raiffeisen 

banky.  

Třetí sloupec představuje klasickou možnost úvěru, kdy dochází k řádnému splácení 

podle předem daného splátkového kalendáře po dobu 1 roku bez jakékoliv jiné změny.  

Poslední sloupec představuje variantu využití totožného úvěru jako u sloupce 3, 

avšak dojde ke změně z důvodu předčasného splacení. 

U posledních dvou sloupců lze zřetelně vidět, že dochází ke snížení hrubého rozpětí 

z důvodu zvýšení výdajů. Tato změna nastala vlivem úroků z úvěrů. Avšak poslední 

sloupec je na tom v poměru s hrubým rozpětí téměř o 30 000 Kč lépe jak klasický úvěr.  

Jelikož snížení hrubého rozpětí u klasického úvěru dochází až o více jak 39 % a u úvěru 

s předčasným splacením o 27 %, oproti financování vlastními zdroji, tak je úvěr 

hodnocen v tomto ohledu negativně, kvůli příliš velké ztrátě peněžních prostředků. 

Z čehož nakonec zde vyplývá, že v případě, že firma své zakázky dotuje ze svých 

interních financí, tak to pro ni znamená velikou výhodu ve smyslu úspory financí. 

A v případě, že by nebyla možnost financování z vlastních zdrojů, určitě stavební firmě 

by bylo doporučeno využít smluvní dohody se svými subdodavateli a dohodnout se 

na posunu doby splatnosti ze standardních 30- ti dní na delší dobu.  
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9 Závěr 

Na samotném začátku bakalářské práce je věnováno především vyjasnění pojmů, které 

se objevují na stavebním trhu. Rozebráni jsou zde jednotliví účastníci, kteří se vyskytují 

na tomto trhu, jako je například investor, projektant, dodavatel a podobně. Následně je 

zde zabýváno veřejnými zakázkami, jejich dělením, kdo tyto zakázky zadává a jaké jsou 

možné typy zadávací řízení. Jednotlivé typy zadávacích řízení jsou zde popsány. 

V další části se objevují možnosti financování stavebních zakázek, které jsou rozděleny 

na externí a interní zdroje. Mezi externí zdroje jsou zařazeny úvěr, emise akcií, finanční 

leasing a dotace. A jako interní zdroje jsou uvedeny nerozdělený zisk, odpisy 

a dlouhodobé rezervy. Každý jeden z výše vypsaných zdrojů má zde i své vysvětlení. 

Než došlo k samotnému řešení praktické části, tak dochází k seznámení s dodavatelskou 

firmou, která poskytla své materiály o zakázce. Tato zakázka se zde následně analyzuje. 

V bakalářské práci je popsána realizace a financování již provedeného stavebního díla 

v ZOO Dvůr Králové dodavatelskou firmou TESLICE CZ s.r.o. Jednalo se zde o dílo, 

kterým se stala lávka a vyhlídka pro průchod návštěvníků mezi výběhy. Na již 

realizovaném projektu byla zde definována poptávka a nabídka ke stavební zakázce. 

A dále je rozebráno financování této zakázky. 

Dodavatelská firma dokázala celou zakázku financovat pouze z vlastních zdrojů, 

jelikož na trhu práce působí již řadu let a není odkázána pouze na příjem z jedné 

realizované zakázky. Na základě faktur od stavební firmy byla zjištěna hodnota hrubého 

rozpětí, kterou firma měla. Hrubé rozpětí nám zde udává rozdíl mezi příjmy ze zakázky 

a jejími přímými náklady. Stalo se zde důležitou hodnotou při vyhodnocování 

navrhnutých možností pro financování stavební zakázky. Ovšem v této práci jsou 

navrhnuty i jiné možnosti, kterými by firma mohla financovat daný projekt. První 

z navrhnutých možností je posunutím doby splatnosti u subdodavatelů. Další možnost, 

která je zde navrhnuta, je pomocí krátkodobého úvěru od Raiffeisen banky. Pro tento 

typ řešení je navíc navrhnuta možnost i předčasného splacení, při kterém by stavební 

firma ušetřila téměř 30 000 Kč oproti běžnému pravidelnému splácení úvěru po dobu 

1 roku.  

V případě, že by stavební firma neměla dostatek financí na realizaci daného díla, mohla 

by využít i řešení pomocí úvěru, ovšem hrubé rozpětí by ji velmi kleslo v případě 

využití klasického úvěru o téměř 40 % a u předčasně splaceného úvěru by došlo 

ke snížení hrubého rozpětí o 28 % oproti financování zakázky vlastními zdroji.  

Stavební firmě tedy v případě, že by neměla dostatek financí k provedení díla, by byla 

doporučena především možnost domluvy se svými subdodavateli, aby došlo k dohodě 

o posunutí doby splatnosti. Tahle varianta řešení, totiž firmu nebude stát žádné další 

finanční prostředky navíc a přinese ji totožné hrubé rozpětí jako při financování 

vlastními zdroji.   
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