
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Cílem bakalářské práce je charakterizovat možné způsoby financování stavební 

investice z pohledu investora. Teoretická část se převážně zabývá veřejnými a 

soukromými zakázkami, včetně získávaní dotací a úvěrů. Praktická část se 

věnuje analýze realizace stavební zakázky, její vhodné variantě financování 

pomocí úvěru a dotace a celkovému vyhodnocení způsobu financování.  

  

Veřejná stavební zakázka, fondy evropské unie, dotace ze strukturálních fondů, 

bankovní úvěr, výstavba ubytovacího zařízení pro rekreaci 

 

The aim of the thesis is to describe possible ways of financing construction 

investment from the investor's perspective. The theoretical part is mainly 

engaged in public and private contracts, including obtaining grants and loans. 

The practical part is devoted to the analysis of the implementation of the 

construction contract, it's suitable financing option through credit and subsidies, 

and the overall evaluation of the method of financing. 

Public Construction Procurement, European Union funds, structural funds 

subsidy, bank loan, construction of accommodation facilities for recreation 
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1 ÚVOD 

Předmětem této bakalářské práce je finanční posouzení stavební investice 

z pohledu investora. Hlavním záměrem investora je kvalitní provedení  

a realizace stavební investice. Mezi další důležité prvky je vhodný výběr 

varianty pro financování stavební zakázky.  

Hlavním cílem mé bakalářské práce je analýza realizace veřejné zakázky 

v kraji Vysočina, oficiálním názvem projektu Evropské unie: Vybudování 

specializovaného ubytovacího zařízení pro komfortní rodinnou rekreaci  

na Moravci.  

V teoretické části je věnována pozornost stavebním zakázkám, jejich 

rozdělení na soukromou či veřejnou zakázku a detailní rozdělení stavební 

zakázky. Dále pak jsou popisováni účastníci na stavebním trhu, ať už se jedná 

o investora, projektanta či dodavatele a jejich klasifikační předpoklady  

na získání stavební zakázky. Další část je věnována zdrojům financování 

veřejných zakázek na stavební práce, kde je vždy velmi důležité nejvýhodnější 

ekonomické hledisko.  

Pro dotovaného zadavatele veřejné stavební zakázky jsou hlavním  zdrojem 

nejen soukromé finance, ale také i veřejné finance, které představují rozpočty 

států, krajů, měst a obcí. V dnešní době se mezi výraznou veřejnou podporu 

řadí dotace. Dotace, které jsou získávané z Evropských strukturálních fondů. 

Následně je popsána dotační politiku státu a fondy Evropské unie, pro 

současné programové období 2014–2020. Praktická část je věnována 

výstavbě rekreačního areálu, který byl vybudován v předešlém programovém 

období 2007–2013.  

Pro seznámení s veřejnou zakázkou jsou popsány základní informace 

projektu a charakteristika objektu. Dále pak zadávacímu řízení veřejné 

zakázky na stavební práce a vybrání té nejlepší nabídky od stavebních 

subjektů a podepsání smlouvy vítězné stavební firmy se zadavatelem. 

Důležitou částí je financování stavební zakázky, získání dotací z Evropské 

unie a finančních prostředků z rozpočtu regionální rady. Jednou z podmínek 

pro získání dotace bylo doložení celkových finančních prostředků na stavební 

zakázku, a proto podstatným přínosem bakalářské práce je navržení 

vhodného bankovního úvěru, v případě, kdy by investor neboli zadavatel 

neměl celkovou částku na bankovním účtu, nebo by nebyly schváleny dotace.   
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2 STAVEBNÍ INVESTICE – POJMY A DEFINICE 

2.1 Stavební zakázka 

Činnost stavebního podniku je založená na realizaci stavebních zakázek. 

Stavební zakázkou se míní dodávka výkonů, prací a služeb za účelem 

vytvoření nové výstavby nebo upravení stávajícího stavebního díla.  

Rozdělení stavební zakázky dle investora  

• Soukromá zakázka 

• Veřejná zakázka 

2.1.1 Soukromá zakázka:   

O soukromé stavební zakázce mluvíme v případě, kdy investor je fyzická nebo 

právnická osoba. Soukromé zakázky se dělí dle dvou kritérií a to buď  

na zakázky individuální, kde investorem je zpravidla fyzická osoba nebo  

na zakázky s podnikatelským záměrem, kdy investor vystupuje jako soukromá 

osoba (fyzická či právnická osoba). Vztahy mezi stavební dodavatelskou 

firmou a investorem vyplývají ze smluv uzavíraných podle obchodního nebo 

občanského zákoníku. [1] 

2.1.2 Veřejná zakázka:  

Veřejná zakázka je obecně definována novým zákonem č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek obdobně jako v zákonu č. 137/2006 Sb.,  

o zadávání veřejné zakázky se jedná v případě úplatné písemné smlouvy mezi 

zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je poskytnutí 

dodávek či služeb nebo provedení stavebních prací. Hlavním účelem zadávaní 

veřejných zakázek je především úspora finančních prostředků (především 

veřejných), které se docílí vytvořením transparentního soutěžního prostředí, 

jež by mělo zabezpečit efektivnost a účelnost vynakládaných veřejných 

prostředků. [2] 

Charakteristický rys veřejné zakázky je povinnost jejího zadavatele zadat 

zakázku v zadávacím řízení podle zákona. Zadavatel je povinen postupovat 

v souladu s tímto zákonem, důležité je především dodržovat zásadu 

transparentnosti, rovného zacházení se všemi soutěžiteli a vyvarování se 

jakéhokoli projevu diskriminace jednotlivých uchazečů a nyní podle zákona  

č. 134/2016 Sb., i zásadu přiměřenosti.  Je nutné si uvědomit při zadávání 

veřejných zakázek, že veřejná zakázka je především obchodem.  Zadavatel 

tak nevystupuje jako veřejnoprávní orgán, ale jako subjekt rovnocenný 

s uchazeči, tedy jako jejich obchodní partner. [2] 

Zákon o zadávání veřejných zakázek v rámci § 6 upravujícího zásady 

zadávání veřejných zakázek výslovně stanoví, že zadavatel v rámci zadávání 
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veřejných zakázek nesmí omezit účast v zadávacím řízení takovým 

dodavatelům, kteří mají sídlo v členském státě Evropské unie, v Evropském 

hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci anebo se jedná  

o dodavatele, který má sídlo v jiném státě, jenž má s Evropskou unií nebo 

s Českou republikou uzavřenou mezinárodní smlouvu zaručující přístup 

dodavatelům z těchto států k zadávané veřejné zakázce. [2] 

1) Zadavatel veřejné zakázky 

Rozdělení zadavatelů veřejných zakázek: 

 

Obrázek 2-1: Zadavatelé veřejné zakázky – druhy [2] 

• Veřejný zadavatel  

Zákon pod pojem veřejného zadavatele shrnul čtyři dílčí kategorie:  

a) Česká republika a organizační složku státu, kterou považujeme za 

samostatného zadavatele 

b) Českou národní banku 

c) Statní příspěvková organizace 

d) Územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž 

funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek 

e) Jiná právnická osoba, pokud byla založena či zřízena za účelem 

uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou 

nebo obchodní povahu, a je financována převážně státem či jiným 

veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným zadavatelem ovládána 
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nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí více než polovinu 

členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu.  

[2]  

• Dotovaný zadavatel 

Dotovaným zadavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zadává 

veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků 

z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté  

na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují 200 000 000 Kč. Peněžní 

prostředky jsou poskytovány z veřejných zdrojů i v případě, pokud jsou 

poskytovány prostřednictvím jiné osoby. [3] 

V zákoně 134/2016 Sb., se již výslovně neužívá pojem „dotovaný 

zadavatel“.  

• Sektorový zadavatel 

Zákon o zadávání veřejných zakázek neužívá ani pojem „sektorový 

zadavatel“. Zákon tento druh sektorových zadavatelů nově definuje jako 

veřejného zadavatele zadávajícího sektorové veřejné zakázky včetně 

sektorových koncesí, přičemž za tohoto „sektorového“ zadavatele je 

rovněž považován zadavatel při výkonu relevantní činnosti, která tuto 

činnost vykonává na základě zvláštního či výhradního práva, nebo 

pokud nad touto osobou může veřejný zadavatel přímo či nepřímo 

uplatňovat dominantní vliv. 

Nový zákon č. 134/2016 Sb., ve své sedmé části, která je nazvaná 

„Postup pro zadávání sektorových veřejných zakázek“ vymezuje  

v § 153, co je relevantní činností (plynárenství, teplárenství, 

elektroenergetiky, vodárenství apod.), a dále obsahuje zvláštní zákonná 

pravidla a odchylky v případě zadávání sektorových veřejných zakázek. 

[2] 

• Dobrovolný zadavatel 

Nově definuje jako zadavatele, který zahájí zadávací řízení, ač k tomu 

nebyl povinen, je povinen ve vztahu k takto zadávané veřejné zakázce 

dodržet postup stanovený v zákoně 134/2016 Sb.. 

A dále do této kategorie dobrovolného zadavatele spadá jakákoli jiná 

osoba, nikoli zadavatel, která zahájí zadávací řízení na veřejnou 

zakázku, byť není povinna takto postupovat. Takováto osoba se stává 

zadavatelem ve vztahu k tomuto zadávacímu řízení, a to až do jeho 

ukončení.  

V zákoně 134/2016 Sb., se již výslovně neužívá pojem „dobrovolný 

zadavatel“. [2] 
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2) Druhy jednotlivých veřejných zakázek      

V zákoně o zadávání veřejných zakázek je stejné rozdělení veřejných zakázek 

podle jejich předmětu i podle předpokládané ceny jako v zákoně o veřejných 

zakázkách.       

A. Veřejné zakázky se dělí podle předmětu na:  

- veřejné zakázky na dodávky 

- veřejné zakázky na služby 

- veřejná zakázky na stavební práce 

▪ Veřejné zakázky na dodávky 

Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je 

pořízení věci, zvířat nebo ovladatelných sil. Pořízení se může realizovat 

formou koupě, koupě zboží na splátky, nájmu nebo pachtu zboží, nájmu nebo 

pachtu zboží s právem následné koupě (leasing), případně i jinak. Předmětem 

veřejní zakázky na dodávky pak mohou být věci movité, tak i nemovitosti,  

a dokonce i ovladatelní přírodní síly. 

Veřejnou zakázkou na dodávky zákon rozumí i veřejnou zakázku, jejímž 

předmětem je kromě pořízení zboží rovněž poskytnutí služby. Tou může být 

například umístění, odborná montáž či uvedení daného zboží do provozu, 

nejedná-li se o zhotovení stavby, pokud tyto činnosti nejsou základním účelem 

veřejné zakázky, avšak jsou nezbytné ke splnění veřejné zakázky na dodávky. 

[5] 

▪ Veřejné zakázky na stavební práce 

Veřejnou zakázkou na stavební práce se rozumí: 

1. Veřejná zakázky, jejímž předmětem je provedení stavebních prací 

podle bodu 1 a s nimi související projektová nebo inženýrská 

činnost, nebo je zhotovení stavby, která je jako celek schopna plnit 

samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci, nebo je 

zhotovení stavby, která je jako celek schopna plnit ekonomickou 

nebo technickou funkci. 

2. Veřejná zakázka, jejímž předmětem je vedle plnění dle předchozího 

odstavce rovněž poskytnutí dodávek či služeb nezbytných 

k provedení předmětu veřejné zakázky. 

3. Rovněž považují stavební práce pořizované s využitím 

zprostředkovatelských nebo podobných služeb, které zadavateli 

poskytuje jiná osoba. [5] 
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▪ Veřejné zakázky na služby 

Veřejné zakázky na služby jsou na rozdíl od předchozích dvou kategorií 

v zákoně vymezeny pouze negativně. Za služby jsou považovány jakékoli 

veřejné zakázky, které nejsou veřejnými zakázkami na dodávky či na stavební 

práce. 

Za veřejnou zakázku na služby je také považováno, poskytnutí dodávky, 

pokud předpokládaná hodnota poskytovaných služeb je vyšší než 

předpokládaná hodnota poskytované dodávky, nebo provedení stavebních 

prací, pokud tyto stavební práce nejsou základním účelem veřejné zakázky, 

avšak jejích provedení je nezbytné ke splnění veřejné zakázky na služby. [5] 

B. Veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty dělí 

na:    

- nadlimitní veřejné zakázky 

- podlimitní veřejné zakázky 

- veřejné zakázky malého rozsahu 

Předpokládané hodnoty veřejných zakázek jsou vyčísleny v následující tabulce.   

Tabulka 2-1: Členění veřejných zakázek podle předpokládané hodnoty 

 

[6] 

Nadlimitní veřejnou zakázkou je taková veřejná zakázka, u nichž 

předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky dosáhne anebo přesáhne 

finanční limity uvedené v nařízení vlády zpracovávajícím příslušný předpis 

Evropské unie. V návaznosti na zákon o zadávání veřejných zakázek bylo 

přijato nařízení vlády č. 172/2016 o stanovení finančních limitů pro účely 

zákona o zadávání veřejných zakázek. [7] 

V případě dodávek a služeb jsou dále tyto hodnoty diferencovány dle toho,  

o jakou kategorii zadavatele se jedná. V případě veřejných zakázek na 

stavební práce je stanoven pro všechny kategorie zadavatelů jednotný limit.  

[7] 
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Finanční limit pro veřejnou zakázku na stavební práce je pro všechny druhy 

zadavatelů stanoven pro rok 2016 ve výši 142 668 000 Kč a další hodnoty jsou 

v následující tabulce. 

Tabulka 2-2: Nové limity v nadlimitních veřejných zakázkách 2016 

 
[7] 

Podlimitní veřejné zakázky se rozumí veřejná zakázka, jejichž 

předpokládaná hodnota nedosahuje finančního limitu stanoveného pro 

nadlimitní veřejné zakázky a převyšuje finanční limit stanovený zákonem pro 

veřejné zakázky malého rozsahu. Tedy v případě veřejné zakázky na dodávky 

nebo veřejné zakázky na služby hodnota činí nejméně 2 000 000 Kč bez DPH 

nebo v případě na veřejné zakázky na stavební práce je hodnota nejméně 

6 000 000 Kč bez DPH a nedosáhne finančního limitu podle hranice 

nadlimitních veřejných zakázek. [4] 

Veřejné zakázky malého rozsahu se rozumí veřejné zakázky, jejíž 

předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky  

a služby 2 000 000 Kč bez DPH a v případě veřejné zakázky na stavební 

práce 6 000 000 Kč bez DPH. 

Významná veřejná zakázka je taková veřejná zakázka, kterou zadává ČR, 

státní příspěvková organizace, územní správní celek či jiná právnická osoba. 

[5] 
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Tabulka 2-3: Nejnižší předpokládané cenové hodnoty 

 [5] 

2.1.3 Rozdělení stavební zakázky dle typu  

• Novostavba objektu: 

Je nově budovaný stavební objekt, mající charakter hmotného 

investičního majetku a tvořící ucelenou nebo alespoň technicky 

samostatnou část stavby. [8,9] 

• Rekonstrukce objektu: 

Představuje stavební úpravy, jimiž se při zachování vnějšího 

půdorysného a výškového ohraničení objektu provádějí zásahy do 

stavebních konstrukcí, které mají za následek změnu technických 

parametrů, popř. i účelu stavebního objektu. Může být prostá, 

s rozšířením nebo s opravou [8,9] 

• Modernizace objektu: 

Znamená stavební úpravy, při kterých se nahrazují stávající části 

objektů modernějšími tak, aby se odstranily následky opotřebení  

a zastarání, zvyšuje se vybavenost a použitelnost stavebního objektu. 

Může být prostá s rozšířením nebo s opravou. [8,9] 

• Rozšíření: 

Rozumí se přístavba nebo nástavba, popř. současně přístavba  

a nástavba. Přístavba znamená plošné rozšíření stávajícího objektu, 

zvětšuje se zastavěná plocha objektu a přistavěná část je prostorově, 

dispozičně nebo komunikačně spojena s objektem původním. [8,9] 

Nástavbou rozumíme zvýšení objektu o jedno nebo více podlaží nad 

částí nebo nad celou zastavěnou plochou původního objektu. Nástavba 

zatěžuje původní konstrukce, vytváří nové statické poměry v  nosné 

konstrukci objektu. Často vyvolává nutnost zesílit dosavadní nosné 

konstrukce, stropy, nosné svislé konstrukce a základy. Statické 

posouzení stávající nosné konstrukce je rozhodující pro rozhodnutí  
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o možnosti a efektivitě realizace nástavby a o jejím konstrukčním 

řešení. [8,9] 

• Oprava: 

Rozumí se odstranění častého opotřebení nebo poškození různých 

částí stavebního objektu za účelem uvedení těchto částí do 

provozuschopného stavu obnovením provozní kvality, užitkovosti  

a bezpečnosti při uplatnění nových materiálů a technologií. [8,9] 
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3 ÚČASTNÍCÍ NA STAVEBNÍM TRHU 

3.1 Hlavní účastníci výstavby  

Účastníci výstavby podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon 
upravuje působnost, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění  
a realizaci staveb. [10] 

Stavebník (investor) je osoba, v jejíž prospěch je stavba realizována, žádá 

pro sebe vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby  

a je proto osobou veřejně odpovědnou. [10] 

Vlastník stavby a jeho vlastnická práva jsou zapsána v katastru nemovitostí. 

Vlastník je povinen udržovat stavbu, uschovávat dokumentaci skutečného 

provedení po celou dobu její existence. [10] 

Uživatel stavby je obecné označení pro osobu, která bude výsledek projektu, 

tj. stavbu užívat v zájmu dosažení cílů investičního projektu. [10] 

3.1.1 Investor  

Investor je osoba, která vynakládá finanční prostředky, a to buď jako kapitál 

v peněžní nebo nepeněžní formě, na výstavbu za účelem zisku, nebo ve 

veřejném či soukromém zájmu. Investor je hlavním řídícím článkem investiční 

výstavby, protože budoucí stavba je prováděna za účelem naplnění jeho 

investičního záměru. Proto se ostatní účastníci výstavby, v mezích obecně 

závazných právních a technických norem a za předpokladu současných 

technických možností, musí podřídit požadavkům investora. Investor může, 

ale nemusí být zároveň stavebníkem a budoucím uživatelem. [11] 

Soukromý zadavatel 

Soukromý zadavatel je zpravidla právnický či fyzický osoba. Tato osoba 

financuje investiční zakázky pro své vlastní potřeby nebo za cílem zisku  

a rozvíjení své podnikatelské činnosti. [11] 

Veřejný zadavatel 

Za veřejného zadavatele považujeme podle zákona č. 137/202 Českou 

republiku, státní příspěvkovou organizaci, územní samosprávný celek nebo 

příspěvkovou organizaci, u níž zřizovatel vykonává územní samosprávný 

celek či jinou právnickou osobu. Cílem veřejného zadavatele naopak  

od soukromého je užitek a uspokojování služeb veřejného zájmu.  [11] 

3.1.2 Dodavatel, vyšší dodavatel, nižší dodavatel (subdodavatel)  

Dodavatel je obecné označení pro smluvní stranu, která se zavázala nebo se 

může zavázat k nějakému plnění. V investiční výstavbě jde o dodavatele 
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stavebních prací a souvisejících dodávek. Dodavatel je ve smluvním vztahu 

s investorem, kterému zodpovídá za včasně splnění dodávky, kvalitu  

a kompletnost podle uzavřené smlouvy. 

Vyšší dodavatel stavby je dodavatelem stavebních prací a souvisejících 

dodávek, který ve smluvním vztahu s investorem vedle vlastních dodávek 

zajišťuje také subdodávky nižších dodavatelů a koordinuje výstavbu všech 

dodavatelských subjektů. Vyšší dodavatel stavby odpovídá investorovi  

za celou dodávku stavby, tedy včetně dodávek svých subdodavatelů, a to  

za její včasní dokončení, kvalitu a kompletnost podle uzavřené smlouvy.  [11] 

Nižší dodavatel je dodavatelem, který nemá přímý smluvní vztah 

s investorem, ale je subdodavatelem vyššího dodavatele stavby. [11] 

3.1.3 Kvalifikační předpoklady dodavatele pro získání zakázky 

Kvalifikační předpoklady – rozlišujeme 4 skupiny podle zákona 

▪ Základní kvalifikační předpoklady 

▪ Profesní kvalifikační předpoklady 

▪ Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 

▪ Technické kvalifikační předpoklady 

Zákon stanoví zadavateli povinnost omezit rozsah požadované kvalifikace 

pouze na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné 

zakázky. [12] 

1. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: 

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin (organizované 

zločinecké skupiny, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, 

přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství, podvod, úvěrový 

podvod, příprava, pokus či účast na takovém trestním činu, 

zahlazení odsouzení), tento základní předpoklad musí dodavatel 

splňovat k ČR, k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště 

- který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání 

nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního 

předpisu 

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo 

insolvenční řízení, vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční 

řízení bylo zamítnuto proto, že majetek nepostačuje k úhradě 

nákladů, nebo je majetek zcela nepostačující  

- který není v likvidaci 
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- který nemá v evidenci zachyceny daňové nedoplatky 

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné 

zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  

- který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně 

potrestán, nebo mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření 

podle zvláštních právních předpisů [12] 

- který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných 

zakázek  

a kterému nebyla v posledních 3 letech uložena pokuta za umožnění 

výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu  [12] 

2. Profesní kvalifikační předpoklady jejich splnění a předložení:  

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis 

z jiného veřejného rejstříku, pokud je v něm zapsán    

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 

v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, doklad 

prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci 

- doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní 

organizací prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci,  

je-li takové členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky na služby 

podle zvláštních právních předpisů 

- doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, 

jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro 

plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů 

[12] 

3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady:  

- k prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních 

předpokladů dodavatele může veřejný zadavatel požadovat pouze 

předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční 

způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku [12] 

4. Technické kvalifikační předpoklady: 

- ustanovení § 56 zákona o veřejných zakázkách obsahuje výčet 

možných technických požadavků, jejichž splnění může veřejný 

zadavatel po uchazeči v rámci podané nabídky případně výzvy  

o účast požadovat. Technické kvalitativní předpoklady jsou rozlišeny 

ve třech samostatných kategoriích podle toho, zda jde o veřejnou 

zakázku na dodávky, na služby nebo na stavební práce 
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- všechny doklady prokazující kvalifikační předpoklady může uchazeč 

předložit v prostých kopiích [12] 

Seznam kvalifikovaných dodavatelů: 

Dodavatel, který se účastní zadávacích řízení, se může nechat zapsat  

do seznamu kvalifikovaných dodavatelů, což je informační systém vedený 

Ministerstvem pro místní rozvoj. Dodavatel je do tohoto seznamu zapsán, 

pokud prokáže předložením příslušných dokladů splnění základních  

a profesních kvalifikačních předpokladů a zpoplatněna poplatkem. Dodavatel  

pak získává výhodu do dalších zadávacích řízení, protože k  prokázání 

základních a profesních kvalifikačních předpokladů mu postačí předložení 

výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. [12] 

3.1.4 Projektant  

Vedoucí projektant je fyzická osoba, odpovídající za úplnou dokumentaci 

projektu nebo její ucelenou část. Dále odpovídá za proveditelnost, správnost  

a úplnost projektové dokumentace (podle stavebního zákona), musí prokázat 

odbornou způsobilost. Tou se rozumí v daném případě způsobilost 

k vybraným činnostem ve výstavbě, kterou lze v současné době získat pouze 

autorizací ve výstavbě. Výjimky stanoví stavební zákon pro projektanty, jejichž 

působnost se omezuje na stavby jednoduché a stavby drobné. Je však 

obvyklé, že se odbornou způsobilostí prokazují také další vedoucí projektanti, 

podílející se na odpovědnosti za kvalitu dokumentace projektu i související 

činností. [12] 
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4 INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ  

Investiční rozhodování patří k nejvýznamnějším rozhodnutím. Jehož náplní je 

rozhodování o přijetí či zamítnutí jednotlivých projektů investic. Čím 

rozsáhlejší projekty jsou, tím větší mohou mít dopady na firmu a její okolí . 

Jednotlivé projekty můžou přispívat k prosperitě firmy a jiné naopak mohou 

firmu negativně ovlivnit nebo ji vést k zániku. [13] 

Investiční rozhodování, a to především rozhodování strategického charakteru, 

by mělo vycházet z firemní strategie a přispívat k její realizaci. Firemní 

strategie určuje základní cíle firmy a způsoby jejich dosažení. Mezi hlavní cíle 

patří finanční cíle, formulované jako dosažení určité míry zisku, resp. jeho 

maximalizace, dosažení určité rentability vynaloženého kapitálu (současném 

období) a dosahování růstu hodnoty firmy. Tento pohled představuje 

významný nástroj a prostředek při investičních rozhodování, který může 

přispívat k růstu hodnoty firmy. Z toho pak vyplívá i zásadní význam těch 

kritérií hodnocení a výběru investičních projektů, jako jsou čistá současná 

hodnota či index rentability, jež jsou v úzkém vztahu s hodnotou firmy. [13] 

Příprava, hodnocení a výběr investičních projektů, to vše přispívá k strategii 

firemních cílů.  

Jednotlivé složky strategie: 

• Výrobková – výrobky, služby, nebo jejich skupiny chce firma rozvíjet 

či utlumovat 

• Marketingová – na jaké trhy se chce firma orientovat, dostat a jak 

bude prodej podporovat 

• Inovační – na jaké technologie, procesy a produkty se zaměří 

inovační úsilí 

• Finanční – k jaké struktuře zdrojů financování chce firma dospět 

• Personální – o jaké druhy pracovníků, kompetence a znalosti firma 

vyžaduje 

• Zásobovací – základní druhy vstupů a způsoby jejich zabezpečení 

[13] 

Kromě interních faktorů spojených se strategií firmy, nebo i s  omezeností 

určitých zdrojů, musí investiční rozhodování respektovat i určité externí 

faktory spojené s podnikatelským okolím. Mnoho z těchto faktorů např. 

chování konkurence, tržní situace, ceny základních surovin a energií, měnové 

kurzy, má charakter faktorů rizika a nejistoty, které lze jen obtížně předvídat. 

Podnikatelské okolí nepřináší pouze rizika, ale také velké příležitosti.  Bez 

vyhledávání těchto příležitostí, které mohou být základem zajímavých 
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investičních projektů, by investiční rozhodování nemohlo sehrát takovou úlohu  

ve firmě, jež mu právem patří. [13] 

4.1 Rozhodovací pravidla založený na konstrukci rozhodovacích 

matic  

Rozhodovací matice jsou jedním ze základních nástrojů zobrazení důsledků 

rizikových variant vzhledem ke zvolenému kritériu hodnocení. Jsou tvořeny 

tabulkou, v jejíchž řádcích jsou uvedeny jednotlivé rozhodovací varianty a ve 

sloupcích kombinace hodnot jednotlivých faktorů rizika. Kombinace řádků  

a sloupců tvoří předpokládané investiční okolí projektu tzv. stavy světa, které 

mohou vzhledem k charakteru investice nastat. [14]  

4.1.1 Maximaximální pravidlo (Maximax) 

Rozhodovací pravidlo pro výběr varianty v podmínkách nejistoty. Při dané 

množině možných stavů světa, z nichž každý může nastat s neznámou 

pravděpodobností a dané množině způsobů jednání v reakci na vzniklé stavy, 

princip maximaxu doporučuje, aby rozhodovatel zvolil způsob jednání, který 

slibuje nejvyšší výplatu (nezávisle na tom, jaký stav by fakticky nastal). Jedná 

se o optimalistické pravidlo, který doporučuje, abychom se chovali tak, jako 

by měl vždy nastat ten nejlepší výsledek. Pro výběr nejvýhodnější varianty je 

rozhodující nejvyšší hodnota kritéria v rozhodovací matici. Rozhodnutí 

odpovídá strategii hazardního hráče, nejvyšší výnos přichází s  nejvyšším 

rizikem. [14] 

4.1.2 Minimaximální pravidlo (Minimax) 

Minimax je rozhodovací pravidlo pro opatrného investora v podmínkách 

nejistoty. Při dané množině stavů světa a množině způsobů jednání, princip 

minimaxu požaduje, abychom nejprve zjistili všechny minimální výplaty  

a z nich potom vybrali tu nejvyšší. Toto rozhodovací pravidlo simuluje 

opatrnou rozhodovací strategii. [14] 

4.1.3 Pravidlo minimální lítosti (Minimax Regret) 

Toto pravidlo vychází ze stanovení ztrát, které mohou nastat tím, že volba 

rizikové varianty nebyla optimální vzhledem k rizikové situaci, nebo-li stavu 

světa, která po této volbě nastala. Rozhodovací pravidlo je kombinací obou 

předchozích, nejdříve zvolíme určitou „míru lítosti“ (rozdíl mezi skutečnou 

výplatou a potenciální výplatou v případě správné strategické volby. 

Sestrojíme matici lítosti z údajů základní rozhodovací matice, stanovíme 

ztrátu. Z takto sestavené matice lítosti vybereme maximální lítosti. Pravidlo 

minimální lítosti vyjadřuje princip opatrnosti, které zajištuje, že pokud dojde 

k nejhoršímu, vedeme si „při dané smůle nejlépe“. [14] 
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4.1.4 Laplaceovo pravidlo 

Laplaceovo pravidlo je vhodné použít, kdy rozhodovatel nemá dostatek 

informací o tom, jak se předpokládané stavy světa od sebe liší z hlediska 

pravděpodobnosti jejich vzniku. Pravidlo pracuje na základě shodné 

pravděpodobnosti všech uvažovaných stavů. Preferenční uspořádání 

rizikových variant se stanoví a pro každou variantu se vyčíslí očekávaný 

střední hodnota a varianty se uspořádají podle těchto klesajících hodnot 

v případě výnosových kritériích, v případě nákladového kritéria budeme řadit 

varianty opačně, od nejnižších očekávaných hodnot  po nejvyšší.[14] 

4.1.5 Hurwiczovo pravidlo 

Hurwiczovo rozhodovací pravidlo je založeno na hraničních mezích každé 

rizikové varianty, což je stanovení nejvyšší a nejnižší hodnoty daného kritéria 

hodnocení. Další krok je stanovení Hurwiczovy veličiny, tj. vážený aritmetický 

průměr nejvyšší a nejnižší hodnoty kritéria, kde vahami je koeficient optimismu 

(interval od 0 do 1) a jeho doplněk do jedné. Další kroky jsou už analogické 

s Laplaceovým pravidlem. [14] 
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5 ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC 

Rozhodování o realizaci stavební zakázky patří do investičního rozhodování 

investora, jde o financování pořízení, obnovy a rozšíření dlouhodobého 

hmotného majetku. Podle finanční teorie platí zásada financování 

dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji. Financování krátkodobými zdroji 

přináší riziko finanční tísně v souvislosti se splatností krátkodobých zdrojů. [1] 

5.1 Financování stavební zakázky 

Cílem financování pořizování dlouhodobého majetku (investiční činnost) je 

zabezpečit zdůvodněnou rozpočtovanou výši finančních zdrojů na efektivní 

investování s co nejnižšími náklady na obstarání kapitálu (finančních zdrojů)  

a nenarušit finanční riziko podniku. Financování investic by přitom mělo 

vycházet ze zásady, že dlouhodobý majetek je třeba krýt dlouhodobými zdroji, 

jinak by se podnik mohl dostat do finanční tísně.   

Hlavní zdroje dlouhodobého financování lze rozdělit na: 

Interní – nerozdělený zisk, odpisy, dlouhodobé rezervy 

Externí – základní kapitál, dlouhodobé úvěry, obligace, finanční leasing, 

investiční dotace atd. [1] 

5.1.1 Interní zdroje   

Financování pomocí interních finančních zdrojů se nazývá samofinancování  

a ve vyspělých zemích tvoří rozhodující podíl na financování investic do 

fixního majetku. [15] 

Nerozdělený zisk 

Zisk je kladný rozdíl mezi podnikovými výnosy a náklady. Tvoří součást 

vlastního kapitálu podniku. Nerozdělený zisk představuje část výsledku 

hospodaření po zdanění, která není použita na jiný účel. Výše přírůstku 

použitelného výsledku hospodaření k financování podnikové činnosti za určité 

období je závislá na vytvořeném výsledku hospodaření za toto období 

(veškeré výnosy a náklady), sazbě daně z příjmů, výši přídělu do rezervního 

fondu a jiných podnikových fondech tvořených ze zisku, výši vyplacených 

tantiém členům představenstva a dozorčí rady a dividendové politice podniku. 

Reziduální položkou je výsledek hospodaření z minulých let. Jedná se o tzv. 

zadržený zisk. O rozdělený zisk rozhoduje valná hromada společníků, která 

schvaluje řádnou účetní závěrku. K jejímu konání musí dojít nejpozději  

do šesti měsíců od posledního dne účetního období. [15] 
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Pořadí rozdělení zisku vychází ze společenské smlouvy nebo stanov a opět 

podléhá schvalování valnou hromadou. Postupuje se v následující 

posloupnosti: 

1. Tvorba statutárních a dobrovolných fondů (např. sociální fond), 

přičemž statutární fondy jsou označovány jako povinné, jejich tvorba 

vyplývá ze stanov. Dobrovolné fondy vznikají na základě vlastního 

rozhodnutí a potřeb podniku. 

2. Úhrada ztráty z minulých let. 

3. Nerozdělený zisk. 

4. Podíly na zisku pro společníky, manažerské odměny a tantiémy 

členům představenstva a dozorčí rady. [15] 

Další možností je reinvestování nerozděleného zisku do podnikání. To je 

podmíněno existencí dostatečně zajímavých investičních příležitostí, které 

tento ušlý výnos vlastníkům v budoucnu vynahradí růstem zisku, a především 

zhodnocením jejich majetku. [15] 

Odpisy 

Odpisy jsou peněžním vyjádřením postupného opotřebení dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku za určité období, také jsou pro podnik 

náklad a ve výši odpisů stanovených pro daňové účely snižující základ daní 

z příjmů (daňový štít). Odpisy jako náklad vstupují do ceny výrobků či služeb, 

takže jejich prodejem se zvyšují finanční příjmy, a proto součástí peněžních 

příjmů v cash flow. Prioritně jsou určeny k financování jednoduché reprodukce 

(obnovy) dlouhodobého majetku, která probíhá zpravidla v cenové výši. Pro 

účel obnovy jsou však odpisy potřebné až na konci životnosti zařízení a vedení 

podniku s nimi může do této doby volně disponovat a rozhodovat se, zda je 

využije na financování provozních potřeb, splátky dluhu nebo k  financování 

dlouhodobého rozvoje. [15] 

Kromě funkce finanční je důležitý význam odpisů ve vztahu k daňové politice. 

V tomto smyslu rozlišujeme odpisy na účetní a daňové (daňově účinné), které 

vstupují do základu daně a snižují celkové daňové zatížení. Na rozdíl od 

odpisů účetních, které mohou jít nad rámec daňového zákona a jsou plně 

v kompetenci podniku, přičemž by měly zobrazovat skutečné opotřebení 

majetku. [15] 

Výše odpisů závisí na celkové odpisové základně (tedy na hodnotě 

odpisovaného majetku), zvolené metodě odepisování a době odepisování. 

Majetek se odepisuje nejvýše do jeho vstupní ceny, kterou představuje 

pořizovací cena, reprodukční cena, případně ocenění na úrovni ocenění na 

úrovni vlastních nákladů. Vstupní cena může být eventuálně v průběhu 

užívání majetku navýšena o technické zhodnocení. [15] 
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Odpisování může být: 

1. Lineární (proporcionální), kdy je roční odpis určen jako částka 

pořizovací ceny dlouhodobého majetku dělená dálkou jako životnosti.  

2. Degresivní, kdy se objem odpisů v čase snižuje. Pro podnik to 

znamená rychlejší akumulaci hodnoty odpisů na začátku používání 

majetku, a tedy rychlejší tvorbu zdrojů financování. 

3. Progresivní, kdy odpisy v průběhu doby životnosti rostou. Tato metoda 

se v praxi objevuje jen ojediněle ve vazbě na produktivitu  

a generovaný zisk odepisovaného majetku. Díky odpisům je intenzita 

vysoká a postupně se snižuje produktivita. [15] 

Rezervy 

Rezervy přestavují účelově vytvořené zdroje financování na krytí finančně 

náročných výdajů. Zpravidla jsou zahrnovány do nákladů, a tedy snižují 

výsledek hospodaření. Tvorba rezerv nemusí být daňově uznatelným 

nákladem. Dle toho se rozlišují rezervy zákonné a ostatní (účetní). 

V podnikové rozvaze jsou rezervy zahrnovány mezi cizí zdroje, neboť 

představují budoucí závazky podniku za provedení určitých výkonů externími 

dodavateli. Tvorba zákonných rezerv je upravena zákonem č. 593/1992 Sb., 

o rezervách pro zjištění daně z příjmů. [15]  

5.1.2         Externí zdroje 

Vedle interních finančních zdrojů využívají investoři pro financování celou 

řadu zdrojů externích, které jsou mnohem rozmanitější než zdroje interní. 

Jejich rozmanitost souvisí s rozvojem a inovacemi na finančních trzích. 

Externí financování umožňuje přesněji reagovat na potřebné změny 

podnikového majetku v souvislosti se změnou situací na trhu. Jsou-li náklady 

na pořízení externích zdrojů nižší než rentabilita celkového kapitálu, zvyšuje 

se efektivnost podnikání růstem rentability vlastního kapitálu. Je třeba si 

uvědomit, že zapojení externích zdrojů financování přináší i problémy. 

Rozšiřuje se počet společníků či věřitelů, kteří ovlivňují rozhodování podniku. 

V případě věřitelů se zvyšuje zadlužení podniku a zvyšují se náklady spojené 

se získáním cizích zdrojů (úroky, ručení majetkem atd.) [1] 

Kapitál  

Kapitál dělíme na vlastní kapitál (vlastní zdroje) a cizí kapitál (cizí zdroje). 

Vlastní kapitál představuje bezpečný zdroj financování investic z důvodu jeho 

nepotřeby splácení. Naopak je to u cizího kapitálu, kde je třeba hradit jeho 

náklady např. v podobě úroků z bankovních a dodavatelských úvěrů. 

Vzhledem k této vlastnosti cizí kapitál představuje rizikovější způsob 

financování investičních projektů. [13] 
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Vlastní kapitál a jeho formy financování: 

• Základní vklad (základní kapitál) při založení společnosti 

• Navýšení základního kapitálu (v příp. a.s. – emise akcií) nebo jiné 

vklady do základního kapitálu společnosti včetně uplatnění složky 

rizikového kapitálu spočívající ve vkladu do základního kapitálu 

případně tzv. IPO (termín pro primární veřejnou nabídku akcií spojenou 

se vstupem firmy na burzu a akcie firmy se začnou pohybovat na trhu 

cenných papírů). [13] 

• Nerozdělený zisk z minulých období a odpisy dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku, případně výnosy z prodeje (likvidace) 

dlouhodobého majetku, zásob a všechny ostatní vlastní zdroje – 

kapitálové fondy (podmínkou je dostatek hotovostních prostředků na 

straně aktiv společnosti). [13] 

• Subvence a dary, poskytované ze státního rozpočtu, ze 

specializovaných fondů (fond na ochranu životního prostředí, fondy pro 

podporu rozvoje podnikatelské činnosti, vytvářené jak státními orgány, 

tak i zahraničními subjekty) [13]   

Úvěry  

Nejběžnější forma externího financování jsou bankovní úvěry. Oproti emisi 

cenných papírů je úvěrové financování přístupné i malým podnikům, které by 

emisi nebyly schopny efektivně realizovat. Úvěr vzniká mezi věřitelem  

a dlužníkem na základě úvěrové smlouvy (v souladu s obchodním 

zákoníkem), z níž vyplývá předmět smlouvy i způsob splacení dluhu. [15] 

V zásadě rozlišujeme následující dva druhy dlouhodobých úvěrů:  

Dodavatelský úvěr, který poskytuje dodavatel odběrateli v podobě dodávky 

zboží, přičemž se zpravidla jedná o dražší nebo dlouhodobý majetek. Tento 

typ úvěru je součástí obchodní politiky dodavatele a nástrojem konkurenčního 

boje. Prodejce má jistotu prodeje zboží a cena potom je konstruována tak, aby 

kryla náklady, zisk a úrok, který je přitom zpravidla vyšší než u bankovních 

úvěrů 

Bankovní úvěr, který je poskytován bankou na základě její obchodní politiky 

a na základě jí stanovených obchodních podmínek, obyčejně na pořízení 

dlouhodobého majetku. [15] 

Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splácení včetně příslušenství je zajištěno 

zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje  

za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely 

krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo 

její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů  

o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví. Zastavená 
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nemovitost se musí nacházet na území ČR, členského státu Evropské unie 

nebo jiného státu tvořící Evropský hospodářský prostor. [16] 

Spotřebitelské úvěry řeší nový zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb., 

který nahradil dosavadní zákon č. 145/2010 Sb. upravující danou 

problematiku. Nová právní úprava obsahuje několik zásadních změn, mez i 

které patří mimo jiné aplikace právní úpravy spotřebitelského  úvěru též na 

úvěry na bydlení, což bylo předchozí úpravou vyloučeno. [16] 

V úvodu zákona o spotřebitelském úvěru je definováno, co znamená 

spotřebitelský úvěr na bydlení a tento pojem je následně v zákoně  

o spotřebitelském úvěru rozdělen na tři typy:  

1. o úvěr zajištěný nemovitostí nebo její částí („úvěr prvního typu“)  

2. o úvěr účelově určený zejména k nabytí nemovitosti („úvěr druhého typu“)  

3. o úvěr poskytnutý stavební spořitelnou dle zákona o stavebním spoření 

(„úvěr třetího typu“). 

Zajištění spotřebitelského úvěru zástavním právem je dále limitováno 

proporcionálně vzhledem k hodnotě předmětu zajištění tak, že se nesmí 

ocitnout ve „zcela zjevném nepoměru“. Zákonodárce ovšem toto omezení 

nevztahuje na spotřebitelský úvěr na bydlení druhého a třetího typu . Opak by 

znamenal neúměrné zatížení poskytovatele a omezení jeho možností 

ochrany, protože právě v oblasti úvěrování bydlení je běžné, že hodnota 

zastavené věci převyšuje celkovou půjčenou částku. Naopak na úvěr prvního 

typu se toto omezení vztahovat bude, zejména proto, aby se zamezilo 

zneužívání zajišťovacího institutu. Pojem „zcela zjevný nepoměr“ není  

ve světě spotřebitelského úvěru novinkou vzhledem k tomu, že byl obsažen 

již v dosavadním zákoně o spotřebitelském úvěru. V této věci přitom bude 

zajímavé sledovat, jak si zejména soudní praxe poradí s tím že „zcela zjevný 

nepoměr“ je povolený také v případě, že koupě nebo zachování vlastnictví 

předmětu zajištění je financováno spotřebitelským úvěrem jiným než na 

bydlení zajištěným tímto předmětem [16] 

Z hlediska finančního řízení je u úvěru důležitá zejména otázka celkové výše 

úroků představující náklady na úvěr, to zda jsou úroky stanoveny pevnou nebo 

pohybovou sazbou a dále také doba a způsob umořování úvěru, od čehož se 

poté odvíjí tzv. amortizační schéma. Při sestavování tohoto schématu je vždy 

nutné vzít v úvahu, že splátka úroků má z pohledu banky přednost před 

splátkou úvěru. To znamená, že umořovatelem stanovená současná hodnota 

anuity v první řadě pokrývá platbu úroků. [15] 

Obligace  

Dluhopisy neboli obligace představují velmi rozšířený druh cenných papírů. 

Emitent dluhopisu (stát, banka, firma) je dlužník, držitel dluhopisu (investor) je 

věřitel. Emitent většinou vydává dluhopis s cílem získat dlouhodobé finanční 

prostředky.  Na rozdíl od klasických úvěrů je s dluhopisem možné obchodovat 
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na sekundárních trzích cenných papírů. V České republice jsou to Burza 

cenných papírů Praha a RM-systém, u drobných investorů je ve většině 

případů výhodnější investice do podílových listů dluhopisového fondu než 

sestavování vlastního dluhopisového portfolia. [17] 

Nejčastěji dluhopis funguje jako cenný papír s fixním výnosem. Držitel takové 

obligace inkasuje pravidelný (nejčastěji pololetní) pevný kupón po předem 

stanovenou dobu. Při dospělosti obligace k datu její splatnosti dochází vedle 

splácení posledního kupónu také k jednorázové splátce jistiny. [17] 

Druhy některých obligací, např. obligace s variabilním kupónem váže 

kuponovou sazbu na vývoj nějaké veličiny – úrokové sazby, cenového indexu. 

Obligace bez termínu splatnosti (věcný dluhopis) vyplácí kupón donekonečna. 

Obligace s nulovým kupónem nevyplácí žádný kupón a soustřeďuje veškerý 

hotovostní tok okamžiku splatnosti. Při době splatnosti menší než jeden rok u 

bezkupónových obligací se jedná o pokladniční poukázky. [17] 

Leasing  

Leasing je třístranný právní vztah mezi dodavatelem, pronajímatelem  

a nájemcem (uživatelem pronajímaného předmětu). V rámci leasingu 

pronajímatel kupuje od dodavatele dlouhodobý majetek (stává se vlastníkem) 

a poskytuje jej na určitou dobu za úplatu do užívání nájemci (stává se 

uživatelem). Tento leasing lze označit jako nepřímý. V  případě, že je výrobce 

dlouhodobého majetku současně i pronajímatelem, jedná se o leasing přímý. 

Pokud je dodavatelem předmětu leasingu nájemce, který předmět obvykle již 

užívá a na konci nájmu na něj předmět přechází zpět, jedná se o leasing 

zpětný. 

Z pohledu podnikového financování je leasing považován za speciální formu 

financování investiční činnosti podniku cizím kapitálem. [15] 

Druhy leasingu: 

• Operativní, resp. provozní – Leasing je půjčkou věci za úplatu. Jedná 

se obvykle o krátkodobý nájemný vztah, kde pronajímatel dává nájemci 

k užívání určitou věc, ale nepřevádí na něj veškerá rizika a užitek 

plynoucí z používání této věci. Placené nájemné je daňově uznatelným 

nákladem. 

• Finanční leasing – Pronajímatel leasingu naopak převádí na nájemce 

pronajímaného předmětu veškerá rizika, ale i prospěch, pramenící 

z vlastnictví tohoto předmětu, a po uplynutí doby nájmu je na nájemce 

převedeno i vlastnické právo. Z hlediska podniku je důležité naplnění 

podmínek zákona o daních z příjmů, který definuje finanční leasing jako 

finanční pronájem s následnou koupí najaté věci. [15] 
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Dotace   

Dotace je forma poskytování určitého množství finančních prostředků, a to 

nejčastěji ze státního rozpočtu či z územního rozpočtu. Může a nemusí být 

definována na konkrétní účel. Obecně se chápe jako veřejná podpora zejména 

investičních nákladů projektu. Dotací se nazývá program, který spolufinancuje 

podíl 80-ti a více procent investičních nákladů. Jsou dva typy dotací. Prvním 

typem jsou dotace nárokové, o které se nemusí žádat, města dostávají dotace 

od státu na činnosti výkonů státní správy. Druhým typem jsou dotace, o které 

se musí žádat, jsou to dotace např. ze Státního fondu rozvoje na bydlení nebo 

na životní prostředí. [18] 
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6 DOTAČNÍ POLITIKA STÁTU 

Je tvořena z veřejných rozpočtů a z mimorozpočtových fondů. Určeny jsou na 

vybraný projekt a na jeden rozpočtový rok. Zpravidla jsou rozdělovány 

v otevřeném výběrovém řízení. 

6.1 Rozpočtová soustava České Republiky 

Nejdůležitější součástí rozpočtové soustavy jsou veřejné rozpočty.  

U veřejných rozpočtů dochází k rozdělování veřejných finančních prostředků.  

V České republice se sestavují každoročně tyto rozpočty: [19] 

▪ Statní rozpočet 

▪ Krajské rozpočty 

▪ Místní (územní) rozpočty – města a obce 

▪ Rozpočty příspěvkových organizací 

▪ Rozpočty organizačních složek 

▪ Rozpočty dobrovolných svazků a obcí 

 

 

Obrázek 6-1: Postavení rozpočtové soustavy v soustavě finanční [19] 
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6.1.1 Statní rozpočet 

Státní rozpočet je základním nástrojem přerozdělování finančních prostředků, 

které jsou v daném období k dispozici, za účelem zajištění ekonomických, 

sociálních a politických funkcí státu. Státní rozpočet zpracovává Ministerstvo 

financí ČR, které za něj nese veškerou zodpovědnost. Tento rozpočet je vždy 

vydán na období jednoho kalendářního roku jako tzv. závazná právní norma 

formou zákona.  Státní rozpočet tedy představuje finanční plán hospodaření 

státu. Jedná se o souhrn očekávaných příjmů a výdajů. Výdajová strana 

rozpočtu informuje o tom, kolik stát vydává na financování aktivit státu,  

např. na zdravotní péči, důchody, školství či obranu. Příjmová strana naopak 

informuje, z jakých zdrojů vláda plánuje tyto aktivity financovat, zda z daní, 

poplatků nebo jiných příjmů. [19] 

Funkce státního rozpočtu:  

• Alokační – rozdělení prostředků s cílem efektivního plnění funkce 

státu 

• Redistribuční – přerozdělení prostředků mezi občany s cílem 

snižování sociálních rozdílů 

• Stabilizační – nastavením příjmů a výdajů usiluje o stabilní vývoj 

ekonomiky 

Varianty státního rozpočtu: 

• Vyrovnaný – příjmy státního rozpočtu se rovnají výdajům 

• Přebytkový – příjmy jsou vyšší jak výdaje 

• Deficitní – výdaje jsou vyšší jak příjmy  [19] 
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Obrázek 6-2: Rozpočtový cyklus [20] 

6.1.2 Rozpočet krajů  

Kraj je územní společenství občanů, jemuž náleží právo na samosprávu a je 

veřejnou korporací, která má vlastní majetek, vlastní příjmy vymezené 

zákonem č. 129 /2000 Sb., o krajích a hospodaří dle vlastního rozpočtu. 

Rozpočtem je finanční plán, kde jsou činnosti a jejich následné financování. 

Tvorbu, postavení, obsah a funkce územních rozpočtů upravuje zákon  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočet 

kraje musí být úplný a transparentní, musí v něm být zachyceny veškeré 

výdaje a příjmy včetně závazných ukazatelů. Všechny rozpočtové prostředky 

musí být použity pouze na účely, ke kterým byly v rozpočtu schváleny. 

Prioritně se sestavuje rozpočet vyrovnaný a součástí je i tvorba a čerpání 

peněžních fondů. [21] 

6.1.3 Rozpočet měst a obcí  

Součástí soustavy veřejných rozpočtů jsou také územní rozpočty  

(měst a obcí). Rozpočet měst a obcí je sestavován vždy na jeden kalendářní 

rok jako u státního rozpočtu a rozpočtu kraje. Rozpočtová pravidla územních 

rozpočtů se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje 

tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtu obce, stanoví pravidla 

hospodaření a obce s jejími finančními prostředky. S výjimkou § 7 – příjmy a 

§ 9 – výdaje se jím řídí také financování městských obvodů nebo městských 

částí statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy. Mezi 

nejdůležitější finanční hospodaření měst a obcí patří jejich rozpočet  

a rozpočtový výhled.  Rozpočtovým výhledem složí pro střednědobé finanční 

plánování obce, sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů  
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a přijatých závazků na období 2-5 let následují po roce, na který se sestavuje 

roční rozpočet. Pomocí rozpočtového výhledu obec zvažuje své potřeby  

a možnosti pro delší časové období než na daný kalendářní rok. [22,23]  

6.1.4 Dotace ze státu a krajů 

Dotace ze státu a krajů rozdělujeme na: 

• Města, obce, kraje  

– Operační program životné prostředí – Zlepšování kvality vody a snižování 

rizika povodní, Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Zlepšování kvality 

ovzduší v lidských sídlech, Energetické úspory, Odpady a materiálové toky, 

ekologické zátěže a rizika 

– Integrovaný regionální operační program– Konkurenceschopné, dostupné 

a bezpečné regiony, Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro 

obyvatele regionů, Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, 

Komunitně vedený místní rozvoj 

– Operační program zaměstnanost – Podpora zaměstnanosti a adaptability 

pracovních sil, Efektivní veřejná správa, Sociální začleňování a boj 

s chudobou, Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 

– Operační program Praha – pól růstu ČR – Posílení výzkumu, 

technologického rozvoje a inovací, Vzdělávání a vzdělanost, Udržitelná 

mobilita a energetické úspory, Podpora sociálního začleňování a boj proti 

chudobě [22,23] 

• Vzdělávání, personalistika 

- Operační program zaměstnanost – Podpora zaměstnanosti a adaptability 
pracovních sil, Efektivní veřejná správa, Sociální začleňování a boj  
s chudobou, Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 

- Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Posilování kapacit pro 
kvalitní výzkum, Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, 
Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání 

- Integrovaný regionální operační program– Konkurenceschopné, dostupné  
a bezpečné regiony, Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro 
obyvatele regionů, Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, 
Komunitně vedený místní rozvoj 

- Operační program Praha – pól růstu ČR – Posílení výzkumu, technologického 
rozvoje a inovací, Vzdělávání a vzdělanost, Udržitelná mobilita a energetické 
úspory, Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě [22,23] 

• Neziskové organizace 

– Operační program zaměstnanost – Podpora zaměstnanosti a adaptability 

pracovních sil, Efektivní veřejná správa, Sociální začleňování a boj 

s chudobou, Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 
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- Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Posilování kapacit pro 
kvalitní výzkum, Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, 
Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání 

- Integrovaný regionální operační program– Konkurenceschopné, dostupné  
a bezpečné regiony, Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro 
obyvatele regionů, Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, 
Komunitně vedený místní rozvoj 

- Operační program Praha – pól růstu ČR – Posílení výzkumu, technologického 
rozvoje a inovací, Vzdělávání a vzdělanost, Udržitelná mobilita a energetické 
úspory, Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě [22,23] 

• Školy 

– Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Posilování kapacit pro 

kvalitní výzkum, Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, 

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 

vzdělávání  

– Operační program zaměstnanost – Podpora zaměstnanosti a adaptability 

pracovních sil, Efektivní veřejná správa, Sociální začleňování a boj 

s chudobou, Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 

- Integrovaný regionální operační program– Konkurenceschopné, dostupné  
a bezpečné regiony, Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro 
obyvatele regionů, Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, 
Komunitně vedený místní rozvoj 

- Operační program životné prostředí – Zlepšování kvality vody a snižování 

rizika povodní, Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Zlepšování kvality 

ovzduší v lidských sídlech, Energetické úspory, Odpady a materiálové toky, 

ekologické zátěže a rizika  

- Přeshraniční spolupráce – Nadnárodní a mezinárodní spolupráce, 
Přeshraniční programy 

- Horizont 2020 – Vynikající věda, Vedoucí postavení průmyslu, Společenské 
výzvy  
[22,23] 

• Začínající podnikatelé 

- Program rozvoje venkova  

- Sociální podnikání  

- Začínající podnikatelé vedeni na úřadu práce – mzdové příplatky 

- Operační program Podnikání a inovace pro konkurence schopnost [22,23] 

• Obchod a služby  

- Operační program Podnikání a inovace pro konkurence schopnost  
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- Operační program zaměstnanost – Podpora zaměstnanosti a adaptability 

pracovních sil, Efektivní veřejná správa, Sociální začleňování a boj 

s chudobou, Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 

- Operační program Praha – pól růstu ČR – Posílení výzkumu, 
technologického rozvoje a inovací, Vzdělávání a vzdělanost, Udržitelná 
mobilita a energetické úspory, Podpora sociálního začleňování a boj proti 
chudobě 

- Program na podporu zaměstnanosti- Mzdové příspěvky z ÚP, Stáže pro 

mladé, Odborné praxe pro mladé do 30 let, Sociální podnikání, Stáže ve 

firmách [22,23] 

• Výrobní podniky 

– Operační program Podnikání a inovace pro konkurence schopnost  

- Operační program životné prostředí – Zlepšování kvality vody a snižování 

rizika povodní, Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Zlepšování kvality 

ovzduší v lidských sídlech, Energetické úspory, Odpady a materiálové toky, 

ekologické zátěže a rizika  

- Operační program zaměstnanost – Podpora zaměstnanosti a adaptability 

pracovních sil, Efektivní veřejná správa, Sociální začleňování a boj 

s chudobou, Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 

- Operační program Praha – pól růstu ČR – Posílení výzkumu, 
technologického rozvoje a inovací, Vzdělávání a vzdělanost, Udržitelná 
mobilita a energetické úspory, Podpora sociálního začleňování a boj proti 
chudobě [22,23] 

• Zemědělství, potravinářství, rybářství 

-  Program rozvoje Venkova – Služby, Zemědělství, Lesnictví, Výsadba  
a zpracování dřevin, ostatní 

- Operační program Rybářství – Podpora environmentálně udržitelné, 
inovativní a konkurenceschopné akvadukty založené na znalostech  
a účinně využívající zdroje, Podpora provádění Společné rybářské politiky, 
Podpora uvádění na trh a zpracování [22,23] 

6.2 Fondy Evropské unie 

Od roku 2004, kdy Česká republika vstoupila do EU, máme možnost 

financování z mezinárodního rozpočtu. Proto členské státy Evropské unie 

přispívají do společného rozpočtu. V roce 2014 dochází ke změně 

programového období na roky 2014-2020. Hlavní cíl Evropské unie směřuje 

k vyrovnání hospodářských a sociálních rozdílů mezi 28 členskými státy  

a jejich regiony.  Komise navrhla pro období 2014-2020 zjednodušený rámec 

se dvěma cíli – Investice do růstu nezaměstnanosti a Evropská územní 

spolupráce.  
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Společná pravidla se zavádí do 5 fondů se strukturálními cíli, přičemž dochází 

k posílení jejich soudržnosti, a i jejich dopadu. [22,23] 

Jedná se tedy o fondy: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR/ERDF), 

Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS/CF), Evropský 

zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV/EAFRD) a Evropský námořní  

a rybářský fond (ENRF/EMFF). Pro fond EFRR, ESF a FS jsou navrženy  

3 specifická nařízení, která zajišťují jejich chod. Důležité zaměření je  

na poslání a cíle politiky soudržnosti, finanční rámec, postupu programování 

a vykazování. Evropský rozpočet se sestavuje podle příjmů a výdajů, jako  

i ostatních rozpočtů. Příjmy tvoří daň z přidané hodnoty, úroky z opožděných 

splátek, sankce, přebytky z minulých let a vlastní zdroje Evropská unie, jako 

je např. clo z obchodu a dovozu. Největší část výdajů jde na evropskou komisi, 

na politiku EU, která se skládá na politiku soudržnosti, výzkumu, rozvoje 

regionů a další. Největší příjmy představují jednotlivé členské země, které 

odvádějí do společného rozpočtu Evropské unie finanční prostředky. Jejich 

peněžní výše je stanovena podle HND – hrubého národního důchodu státu. 

Evropská unie plánuje fondy, tedy jejich příjmy a výdaje v sedmiletých cyklech. 

Česká republika má získat přibližně 20,5 miliardy eur podle návrhu rozpočtu, 

což dělá přes 517 miliard korun. [22,23] 

 

Obrázek 6-3: Návrhový rozpočet EU pro 2014-2020 [22]  

Cíle regionální politiky ČR na období 2014-2020: 

▪ Cíl 1: Podpořit zvyšování konkurence schopnosti a využití 

ekonomického potenciálu regionů (růstový cíl) – Ekonomický růst 

v objemu, který by umožňoval realizaci cílů politiky, je podmíněn 

identifikací regionálních pólů růstu a koncentrací úsilí na zvyšování 

jejich konkurenceschopnosti. Růstový cíl ve vztahu k podpoře územní 
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vyváženosti je kladen zejména na důraz zlepšení podmínek pro využití 

ekonomického potenciálu jednotlivých dílčích území.[24] 

▪ Cíl 2: Zmírnit prohlubování negativních regionálních rozdílů 

(vyrovnávací cíl) – Při vývoji české společnosti dochází v posledních 

letech k její stále většímu rozrůzňování, to zejména v jednotlivých 

územních úrovních. Vedle dlouhodobé dominance Prahy nad ostatními 

regiony se, ale začíná projevovat jejich výrazné rozdíly. Nerovnosti 

jsou např. v kapacitě a dostupnosti veřejných služeb či absenci 

pracovních příležitostí. [24] 

▪ Cíl 3: Posílit environmentální udržitelnost (preventivní cíl) – 

Koncentrace ekonomických a sídelních aktiv způsobuje významné 

změny krajiny a životního prostředí. V intenzivní hospodářsky  

i populačně využívaných oblastech dochází ke kumulaci negativních 

dopadů rozvoje ovlivňujících životní prostředí i život v něm. Cílem je 

udržitelnost rozvoje, ve kterém je žádoucí, aby docházelo ke sladění 

socioekonomického rozvoje s limity a možnostmi životního prostředí 

v daném území. [24] 

▪ Cil 4: Optimalizovat institucionální rámec pro rozvoj regionů 

(institucionální cíl) – Tento cíl je koncipován jako průřezový, neboť se 

zaměřuje na vytváření podmínek, které jsou nezbytné pro realizaci cílů 

1, 2 a 3. [24] 

6.2.1 Strukturální fondy Evropské unie a další finanční fondy  

Významnou kapitolu evropského rozpočtu v programovém období  

od 2014-2020 představují fondy, které pod souhrnným názvem Evropské 

strukturální a investiční fondy, označovány zkratkou ESIF. Jedná se o tyto 

strukturální fondy: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR/ERDF), 

Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS/CF), Evropský 

zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV/EAFRD) a Evropský námořní  

a rybářský fond (ENRF/EMFF). Pro období 2014-2020 se náplň těchto fondů 

od období 2007-2013 příliš nemění. [25] 

➢ EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj) – zaměřuje se zejména  

na modernizaci a posilování hospodářství. Podporovány jsou investiční 

(infrastrukturní) projekty např. výstavba silnic a železnic, odstraňování 

ekologických zátěží, obnova sportovních areálů a rekonstrukce kulturních 

památek, výstavba či oprava infrastruktury pro poskytování zdravotní péče 

apod. [25] 

➢ ESF (Evropský sociální fond) – podporuje aktivity v oblastech 

zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů, jsou to např. rekvalifikace 

nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním 

postižením, děti, mládež a rozvoj dalších vzdělávacích programů. [25] 
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➢ FS (Fond soudržnosti) – jinak také Kohezní fond, je určen na podporu 

rozvoje chudších států, nikoli regionů. Jsou z něj podobně jako u EFRR 

podporovány investiční (infrastrukturní) projekty, avšak jen se zaměřením 

na dopravní infrastrukturu většího rozsahu jako např. transevropské sítě.  

[25] 

➢ EZFRV (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) – jedná se  

o finanční nástroj na podporu rozvoje venkova, tedy do společné 

zemědělské politiky EU. Finanční prostředky slouží ke zvýšení 

konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, zlepšení životního 

prostředí a krajiny nebo kvality života ve venkovských oblastech.  [25] 

➢ ENRF (Evropský námořní a rybářský fond) – je finančním nástrojem  

na podporu rybolovu, který spadá do společné rybářské politiky EU. 

Financuje aktivity týkající se mořského i vnitrozemského rybolovu (jako je 

např. odbahňování rybníků), investice na modernizaci zpracovatelského 

průmyslu či na modernizaci plavidel apod. [25] 

Mezi ostatní fondy řadíme Fond solidarity a Evropský fond pro přizpůsobení 

se globalizaci (EGF).  

Fond solidarity, který poskytuje rychlou a flexibilní pomoc při velké přírodní 

katastrofě, o pomoc může zažádat členský stát, pokud škody překročí výši 0,6 

% HDP postiženého státu. 

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci financuje projekty na pomoc 

pracovníkům propuštěných v důsledku globalizace např. bankrot velkého 

podniku, přemístění továrny mino EU, nebo když je v určitém regionu v jednom 

odvětví propuštěno mnoho lidí. O tuto pomoc též mohou žádat pouze členské 

státy. [25] 

6.3 Operační programy Evropské unie 

Mezi Evropskými fondy a příjemci podpory jednotlivých členských států jsou 

jednotlivé operační programy. Na období 2014 - 2020 pro ČR jsou sestaveny 

dva cíle: Cíl 1: Investice pro růst a zaměstnanost [25] 

   Cíl 2: Evropská územní spolupráce. 

Česká republika by pro období 2014 - 2020 měla mít 8 operačních programů. 

Tyto programy řadíme k důležitým účelům pro jejich dosažení cílů mezi 

jednotlivými členskými státy Evropské unie. [25] 
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Cíl 1: Investice pro růst a zaměstnanost 

Tabulka 6-1: Přehled operační programů ČR pro programové období 2014-2020 

 

         [25] 

Program o rozvoje venkova a Operační program Rybářství je stále financován 

z prostředků společné zemědělské politiky – řízený Ministerstvem 

zemědělství.  

Cíl 2: Evropská územní spolupráce 

V roce 2004, kdy ČR vstoupilo do EU, začala být prováděna spolupráce 7 

programy, a to na každé hranici se sousedním státem byl realizován jeden 

program, kromě Německa. Výjimka byla udělena na přeshraniční program 

s Německem, z důvodu jeho velké rozlohy jsou 2 programy. Tento systém je 

plně funkční, to se ukázalo už ve dvou předešlých sedmiletých cyklech od roku 

2004 do roku 2013, a proto toto členění bylo zachováno i nadále. [26] 

• Programy přeshraniční spolupráce: 

4. Česká republika – Polsko  

5. Slovenská republika – Česká republika 

6. Rakousko – Česká republika 

7. Česká republika – Svobodný stát Bavorsko  

8. Svobodný stát Sasko – Česká republika 

• Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce: 

1. Nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE 

2. Nadnárodní spolupráce DANUBE 

3. Meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE 

4. Meziregionální spolupráce ESPON 2020 

5. Meziregionální spolupráce INTERACT III 

6. Program URBACT III 
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Programy byly vymezeny v návaznosti na 8 tematických okruhů stanovených 

na národní úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních 

rozvojových priorit a cílů a prioritních os jednotlivých programů.  [26] 

6.3.1 Integrovaný regionální operační program (IROP) 

Integrovaný regionální operační program je jedním z operačních programů 

České republiky realizovaných v programovém období 2014 - 2020.  

Je nástupcem 7 Regionálních operačních programů, a to ROP NUTS II 

Severozápad, ROP NUTS II Moravskoslezsko, ROP NUTS II Jihovýchod,  

ROP NUTS II Jihozápad, ROP NUTS II Střední Morava, ROP NUTS II Střední 

Čechy, ROP NUTS II Severovýchod a částečně Integrovaného operačního 

programu z předešlého programového období. [27] 

Programové zaměření IROP pro období 2014–2020: 

➢ podpora vybraných silnic II. a III. třídy a rozvoj infrastruktury pro veřejnou 

dopravu 

➢ inovativní formy cestovního ruchu a podpora oblastí kulturního odvětví 

➢ zlepšení energetické účinnosti v budovách, ve veřejných infrastrukturách  

a podpora nízkouhlíkových strategií 

➢ rozvoj služeb v oblasti sociální integrace a péče o zdraví 

➢ rozvoj infrastruktury pro vzdělávání 

➢ integrovaný rozvoj měst a území¨ 

➢ rozvoj v rámci územní veřejné správy a zvýšení institucionální kapacity  

a výkonností územní veřejné správy 

➢ podpora pořizování plánovací a programové dokumentace krajů a obcí  

[27] 

6.3.2 Operační program Praha – pól růstu ČR 

Rozdíl oproti předchozímu období 2007-2013 jeden multifondový program 

nahrazuje OP Praha – Adaptabilita a OP Praha – Konkurenceschopnost, úžeji 

zaměřený na řešení klíčových problémů, koncentrace podpory na vybrané 

tematické cíle a investiční priority (prorůstová a inovativní opatření).  Hlavním 

cílem OP Praha – pól růst ČR pro programové období 2014 - 2020 je zajistit 

plnění tematických cílů a efektivních investic v Praze, což povede ke zlepšení 

a zvýšení konkurenceschopnosti samotného města. [28] 

Podporované oblasti:  

• Prioritní osa 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací  

• Prioritní osa 2: Udržitelná mobilita a energetické úspory 

• Prioritní osa 3: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě  
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• Prioritní osa 4: Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti  

• Prioritní osa 5: Technická pomoc 

[28]  
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7 CHARAKTERISTIKA KONKRÉTNÍHO INVESTIČNÍHO 
PROJEKTU 

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebního díla – výstavba 

rekreačního areálu v obci Moravec. Název projektu je Vybudování 

specializovaného ubytovacího zařízení pro komfortní rodinnou rekreaci‘‘ [31] 

7.1 Základní informace o projektu 

Investor připravované stavební investice Jindřich Vodička, se rozhodl zřídit 

rekreační zařízení, z důvodu rozvoje cestovního ruchu na vysočině. 

Předpokládaná celková cena za provedená díla dle smlouvy o dílo byla 

stanovena na 14 040 764,90 Kč bez DPH za všechny objekty. Tedy za pozemek 

cena činila 1 600 000,00 Kč s DPH, cena za vypracování projektu 30 000 Kč 

s DPH, správcovská chata činila 2 460 300,00 Kč bez DPH a cena jedné chatky 

1 061 728,00 Kč bez DPH – celkem 7 chatek, ostatní a dokončovací práce 

2 518 368,90 Kč bez DPH. [31] 

Přípravná fáze začala na začátku roku 2008. Proběhlo zpracování žádosti  

o udělení dotace Evropské unie, studie proveditelnosti a další povinné  

i nepovinné přílohy, podání žádosti na OIP ÚRR JV a následně podepsání 

smlouvy o poskytnutí dotace. Výběrové řízení s vítězem bylo ukončeno 

v únoru 2009. [31] 

Realizační fáze byla spuštěna v první polovině roku 2009, po schválení dotace 

ze státního rozpočtu (dále jen „SR“) a ze strukturálního fondu ERDF (dále jen 

„SF“). Realizace byla rozdělena do tří etap, a to 1. etapa projektu – stavební 

práce HSV, 2. etapa – stavební práce PSV a v 3. etapě byly zahrnuty stavební 

práce dokončovací.  Ukončení stavebního projektu kolaudací a podání žádosti 

o certifikaci v červnu roku 2010.[31] 

Souhrnný přehled údajů projektu: 

Zakázka:  Výstavba rekreačního zařízení – CAMP RELAX  

MORAVEC 

   592 54 Moravec 

Místo:   Moravec 205, parcela 2002/3 a 202/4 

   Kraj: Vysočina 

   Okres: Žďár nad Sázavou  

Investor:  Ing. Jindřich Vodička 

   Budín 484 

594 51 Křižanov 
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   IČO: 60667168 

Projektant:  Ing. arch. Vlastimil Kunčík 

   Preslova 87 

   602 00 Brno  

Zhotovitel:   VRBA s.r.o. 

   Sukova 1052/6 

   678 01 Blansko 

   IČO: 27732347 

   DIČ: CZ27732347 

Předmět zakázky: Výstavba rekreačního zařízení 

Hodnota zakázky: 14 040 764,90 Kč bez DPH za všechny objekty 

Termín realizace: 1. 3. 2009 – 30. 6. 2010     [31] 

7.2 Charakteristika objektu a provedených prací 

Záměrem je vybudování nového komfortního ubytovacího rekreačního 

zařízení, které se nachází v kraji Vysočina. Na poklidném severním okraji 

malé obce Moravec v okrese Žďár nad Sázavou. Jedná se tedy o parcely  

č. 202/3 trvalý trávní porost s výměrou 2870 m2 a parcelu č. 202/4 – ostatní 

plocha o výměře 2424 m2. Parcely mají celkovou plochu 5294 m2 a dle 

územního plánu obce jsou určeny k zastavění ostatní zástavbou. Vlastníkem 

parcel je investor areálu, StylStav s.r.o..[31] 

V areálu stojí 7 objektů – domků rekreaci hostů a jeden větší objekt pro 

správce areálu. Každý objekt stojí na samostatném oploceném pozemku a má 

vlastní vjezd z místní komunikace.  Objekty pro rekreaci jsou přízemní ze 

zděného systému Porotherm s podkrovím pod sedlovou střechou. Krytina 

sedlové střechy je z pálených tašek, a na jižní straně střechy je osazen pultový 

vikýř pro osvětlení podkroví. Venkovní stěny jsou opatřeny zateplením  

a stěrkovou omítkou, štíty mají obklad z dřevěných palubek. Okna a dveře 

jsou dřevěné s okenicemi. Na západní straně v podkroví je balkon 

s podpůrnými sloupy, který zároveň slouží jako ochranná stříška před 

obývacím prostorem v přízemí. Vedle objektu bude přístřešek pro auto 

z dřevěných hranolů. Větší objekt pro správce bude přízemní s podkrovím pod 

sedlovou střechou a bude podsklepen. [31] 

Rekreační objekt je dispozičně řešen v přízemí – zádveří, šatna, sociální 

vybavení, obývací prostor s kuchyňským koutem a v podkroví se nachází 

schodiště, sociální vybavení, dva pokoje a balkon. [31] 

Dispoziční řešení objektu pro správce je řešen v přízemí se nachází sklady  

a klubovna, v přízemí je hala, kancelář, sociální vybavení, společenská 

místnost, vedle objektu je přístřešek pro auto, sklady a úklidová komora, 
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v podkroví se nachází schodiště, sociální vybavení, kuchyně, tři pokoje  

a balkon.[31] 

Všechny objekty budou vytápěny elektr. přímotopnými tělesy. Všechny objekty 

budou napojeny na rozvody vody, kanalizace a elektřiny v areálu. Areál bude 

napojen přípojkami na místní rozvody vody a elektřiny. Splaškové vody  

z objektů budou svedeny do nepropustné jímky na vyvážení, umístěné  

na dolním konci areálu. Dešťové vody ze střech objektů budou svedeny  

do vsakovacích jímek na pozemku.[31] 

V rámci stavby budou provedeny přeložky sloupového vedení NN  

a kabelového telefonního vedení, které jdou přes pozemek. Dále bude 

provedeno zatrubnění odtokové strouhy, která vede přes pozemek a vytéká 

z rybníka Žlibečník.[31] 

7.3 Stavební řešení objektu 

Základy: Všechny objekty jsou založeny na betonových pasech v kombinaci   

s železobetonovou deskou. [32] 

Zděné konstrukce: Suterén objektu správce je vyzděn z cihelných bloků, 

z venkovní strany je provedena izolace proti spodní vodě. V  rohu 

stavby mimo obytnou místnost je proveden zděný komín pro zaústění 

krbu. Komín je omítnut a nadstřešní část bude vyzděna  

ze spárovaného režného zdiva. Obvodové a vnitřní nosné stěny 

všech objektů jsou vyzdívané z keramických bloků Porotherm. Vnitřní 

povrch je tvořen štukovou omítkou, venkovní povrch je opatřen 

tepelnou izolací tl. 10 cm a stěrkovou omítkou, na štítech dřevěným 

obkladem. Na vnitřní příčky jsou použity cihelné bloky  

a sádrokartonové konstrukce. [32] 

Podlahy: Na hydroizolaci, tepelné izolaci a betonové mazanině jsou položeny 

dřevěné palubky. V sociálním vybavení, chodbě a v kuchyni  

je položena keramická dlažba. V podkroví je na dřevovláknitých 

deskách položeny palubka a v soc. vybavení je použita keramická 

dlažba. V přístřešku pro auto je použita betonová dlažba. [32] 

Stropy: Nad suterénem objektu správce je strop z betonových panelů. Stropy 

nad přízemím všech objektů je trámový dřevěný, ze spodní strany  

je opatřen sádrokartonovým podhledem a z horní strany palubkou. 

Dutina stropu je vyplněna tepelnou izolací s parotěsnou fólií. [32] 

Krov:      Sedlový krov tvořen dřevěnými krokvemi, uloženými na pozednicích 

a navzájem staženými kleštinami. Na jižní stranu je z hranolů 

proveden pultový vikýř. Střešní šikmina včetně vikýřů je opatřena 

difúzní fólií, tepelnou izolací s parotěsnou fólií a z vnitřní strany 

dřevěným obkladem. [32] 
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Střecha: Krov je opatřen z venkovní strany dvojím laťování, následně  

je položena střešní krytina z pálených tašek. Pultová stříška vikýřů je 

kryta plechem. [32] 

Okna, dveře: Okna i dveře jsou dřevěné, masivní, opatřené ochranným 

nátěrem v odstínu mahagon. Na dveřích i oknech jsou dvoukřídlové 

dřevěné okenice ve stejném barevném provedení.  [32] 

Povrchové úpravy: Vnitřní stěny – štuková omítka. V soc. vybavení  

a v kuchyni jsou provedeny bělninové obklady stěn. Sádrokartonové 

stěny a podhledy jsou opatřeny dvojitým disperzním nátěrem. Střešní 

šikmina v podkroví má dřevěný palubkový obklad, opatřený 

transparentním lakem. 

 Venkovní stěny – barevná stěrková omítka na tepelné izolaci 

(polystyren nebo minerální vata) nebo dřevěný obklad s ochranným 

nátěrem. 

 Dřevěná konstrukce přístřešku pro auto – ochranný nátěr v odstínu 

mahagon. [32] 

Oplocení: Kolem celého areálu a mezi jednotlivými objekty je oplocení 

z drátěného pletiva na ocelových sloupcích. Vjezd ke každému 

objektu je uzavřen dvoukřídlovou bránou. V horní části pozemku 

směrem k rybníku jsou v oplocení branky, vedoucí na vlastní 

pozemek o šíři cca 2 m, kde jsou uloženy přeložené sítě. [32] 

Zatrubnění strouhy: Strouha z rybníka, jdoucí přes pozemek, je zatrubněna 

betonovým potrubím tak, aby se vyhnula zastavěné ploše. [32] 

Přeložky:  Stávající sloupové el. vedení NN je přeloženo na nové sloupy, 

umístěné ve 2 m širokém pásu  na západní straně pozemku. Na konci 

pozemku je tato přeložka el. vedení napojena opět na stávající trasu. 

Telefonní kabel je přeložen stejným způsobem do 2 m širokého pásu 

na horní straně pozemku. [32] 
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8 Výběrové řízení na zhotovitele stavby  

Zadavatel, Ing. Jindřich Vodička, zajišťoval výběrové řízení pouze  

pro zadávání veřejné zakázky na zhotovitele na stavební práce. Projektovou 

dokumentaci vytvořil hlavní projektant Ing. arch. Vlastimil Kunčík pro získání 

dotace ze strany státu.  

Pro posouzení a hodnocení nabídek byla jmenována hodnotící komise. 

Jmenování komise k zakázce na stavební práce probíhalo podle pokynu pro 

zadávání zakázek Regionální operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 2007-

2013. Pěti členná hodnotící komise sestavená z předsedy Ing. Jindřicha 

Vodičky, místopředsedy Ing. Miroslava Vávra a tří členů Ing. arch. Vlastimila 

Kunčíka, Mgr. Kateřiny Vodičkové a Ing. Hany Veselé, bylo také osloveno pět 

náhradníků, v případě nedostavení některého z členů hodnotící komise. Této 

komisi byla udělena pravomoc i při otevírání obálek a provedení posouzení 

kvalifikace. Předseda a místopředseda komise byli zvoleni před zahájením 

jednání. Dnem 13. 1. 2009 byly zveřejněny a odeslány výzvy k podání nabídky 

na provedení stavebních prací 5 firmám, dodatečně byly poskytnuty zadávací 

dokumentace na základě žádosti i dvou stavebním firmám. [33] 

V zadávací dokumentaci byla poslána projektová dokumentace, výkazy 

výměr, obchodní podmínky, krycí list nabídky a vzor prohlášení.  Nabídka měla 

být předložena v českém jazyce, a musela obsahovat vyplněný formulář 

„KRYCÍ LIST“ s razítkem a podpisem oprávněné osoby uchazeče, dále pak 

návrh smlouvy o dílo, doklady prokazující splnění základních kvalifikačních 

předpokladů- čestné prohlášení, doklady prokazující splnění profesních 

kvalifikačních předpokladů – živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku a 

osvědčení o autorizaci, doklady o splnění technických kvalifikačních 

předpokladů – seznam zakázek obdobného charakteru, certifikát systému 

řízení jakosti. Součástí dokumentace byla i rekapitulace nabídkové ceny  

a položkový rozpočet stavby.[33] 

Konečný termín pro podání nabídek byl o měsíc později, tedy 13.2 2009 

nejpozději v 9:00 hod. v sídle zadavatele – Křižanov, Benešovo náměstí 195.  

Nabídky byly doručeny v řádné lhůtě. Stavební firmy Vlastimil Zelený –START, 

VRBA s.r.o. a GREMIS s.r.o. doručily nabídky na stavební práce 12.  2. 2009 

a další Stavební společnost V+K s.r.o. a T.M.V. spol. s.r.o. dodaly nabídky  

o den později 13. 2. 2009 v 7:15 a 7:32 hod. Také byla zaslána pozvánka na 

zasedání hodnotící komise na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti 

Jihovýchod. [33] 

Otevírání obálek se uskutečnilo dne 17. 2. 2009 v 9:00 hod. a proběhlo bez 

účasti uchazečů. U hodnotící komise zasedl předseda Jindřich Vodička, 

místopředseda Ing. Miroslav Vávra a členové Mgr. Kateřina Vodičková, 

zástupce zadavatele (náhradník) Blanka Kružíková a Ing. Hana Veselá (OSVČ 

– osoba pověřená zadavatelskou činností). Zároveň před zahájením jednání 

komise podepsali všichni členové čestná prohlášení o své nepodjatosti.  



 

50 

 

Následně tato komise posoudila nabídky z hlediska splnění požadavků 

zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Následně komise 

konstatovala, že všechny nabídky splnily formální požadavky na předložení 

nabídek a obsahovaly dokumenty prokazující splnění kvalifikačních kritérií. 

Proto žádná z nabídek ze zadávacího řízení nebyla vyřazena. [33] 

Kritériem pro zadávání veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídky. 

Pro jejich hodnocení bylo použito bodovací stupnice 0 – 100. Každé kriteriální 

nabídce byla přidělena bodová hodnota, která odrážela její úspěšnost. 

Součtem výsledných hodnot u všech nabídek hodnotící komise stanovila 

pořadí jejich úspěšnosti tak, že nejúspěšnější nabídkou je ta, která dosáhla 

nejvyššího počtu bodů.  [33] 

Mezi dílčí kritéria byly zařazeny: 

1) Výše nabídkové ceny vč. DPH     váha  70% 

2) Výše sankce za nedodržení termínu dokončení díla v Kč/den  váha  

20% 

3) Záruky za jakost díla v měsících     váha  10% 

Kritérium č. 1 – Výše nabídkové ceny vč. DPH 

Tabulka 8-1:  Kritérium č.1 

Číslo 
nabídky 

Firma 
Nabídková 
cena bez 
DPH v Kč 

Body  
Váha 

kritéria 
Redukované 

body 

1. 
Vlastimil Zelený 
– START 

14 307 009,00 99,14 0,70 68,70 

2. VRBA s.r.o. 14 040 764,90 100,00 0,70 70,00 

3. Gremis s.r.o. 14 218 769,00 98,75 0,70 69,12 

4. Stav. Spol. V&K 14 752 470,00 95,17 0,70 66,62 

5. T.M.V. spol.s.r.o. 14 432 078,00 97,29 0,70 68,10 

[33] 
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Kritérium č. 2 – Výše sankce za nedodržení termínu dokončení díla 

v Kč/den 

Tabulka 8-2:  Kritérium č.2 

Číslo 
nabídky 

Firma 

Sankce za 
nedodržení 

termínu 
dokončení 

Body  
Váha 

kritéria 
Redukované 

body 

1. 
Vlastimil Zelený 
– START 

14 000 Kč/den   28 0,20 5,60 

2. VRBA s.r.o. 50 000 Kč/den 100 0,20 20,00 

3. Gremis s.r.o.  2 000 Kč/den    4 0,20 0,80 

4. Stav. Spol. V&K  1 000 Kč/den    2 0,20 0,40 

5. T.M.V. spol.s.r.o.  5 000 Kč/den   10 0,20 2,00 

[33] 

Kritérium č. 3 – Záruka za zhotovení díla v měsících 

Tabulka 8-3:  Kritérium č.3 

Číslo 
nabídky 

Firma 
Záruka za 
jakost díla 

Body  
Váha 

kritéria 
Redukované 

body 

1. 
Vlastimil Zelený – 
START 

60 měsíců 100 0,10 10 

2. VRBA s.r.o. 60 měsíců 100 0,10 10 

3. Gremis s.r.o. 48 měsíců  80 0,10 8 

4. Stav. Spol. V&K 60 měsíců 100 0,10 10 

5. T.M.V. spol.s.r.o. 48 měsíců  80 0,10 8 

[33] 
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Pořadí úspěšnosti podaných nabídek 

Tabulka 8-4:  Pořadí úspěšnosti podaných nabídek 

Číslo 
nabídky 

Firma 
Kritérium 

č.1 
Kritérium 

č.2 
Kritérium 

č.3 
Počet 
bodů 

Pořadí 

1. 
Vlastimil 
Zelený – 
START 

68,70 5,60 10,0 84,30 2. 

2. VRBA s.r.o. 70,00 20,00 10,0 100,00 1. 

3. Gremis s.r.o. 69,12 0,80  8,0 77,92 3. 

4. 
Stav. Spol. 
V&K 

66,62 0,40 10,0 77,02 5. 

5. 
T.M.V. 
spol.s.r.o. 

68,10 2,00  8,0 78,10 4. 

[33] 

Hodnotící komise doporučila zadavateli na základě bodovacího hodnocení 

vybrat vítěznou stavební firmu VRBA s.r.o.. Následně zadavatel Jindřich 

Vodička přidělil vybranému uchazeči VRBA s.r.o. veřejnou zakázku  

na stavební práce, z důvodu nejlépe splněných podmínek zadávacího 

řízení.[33] 

8.1 Smlouva o dílo na vybudování ubytovacího zařízení pro 
rodinnou rekreaci na Moravci 

Zadavatel (objednatel) projektu – Jindřich Vodička a zhotovitel – stavební 

firma VRBA s.r.o. společně uzavřeli smlouvu o dílo a podepsali dne 1. 3. 2009. 

Byla sestavena podle obchodního zákona č. 513/1991 § 536. [34] 

Smlouva o dílo obsahuje: 

4. Smluvní strany 

V této části se nachází kontaktní údaje, IČO, DIČ objednatele a zhotovitele. 

5. Předmět plnění 

Předmětem plnění je kompletní dodávka stavby. Zde se zhotovitel zavazuje 

na vlastní náklady, rizika a nebezpečí provést pro objednatele dílo a 

objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. Provedení neboli 

dodávkou stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací 
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včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a provedení veškerých 

činností spojených se zkouškami, revizemi a dokončení stavby. Podpisem 

smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění 

k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále 

zhotovitel disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které 

jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu smlouvy o dílo a těchto 

obchodních podmínek. [34] 

6. Doba plnění 

Předpokládaný termín zahájení stavby a požadovaný termín dokončení 

stavby. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději 2 kalendářní dny před 

termínem zahájení díla. Zhotovitel musí předložit objednateli do 14 dnů od 

podpisu smlouvy k odsouhlasení harmonogram prací včetně finančního 

plnění.[34] 

7. Místo plnění 

Místem plnění jsou pozemky p.č. 202/3 a 202/4 k.ú. Moravec. 

8. Cena díla 

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla smlouvy uhradí zhotoviteli 

nejvýše přípustnou cenu. Cena díla se může být změněna písemným 

dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případě, když dojde ke změně DPH, 

z důvodu nepředvídatelných okolností nebo pokud bude objednatel požadovat 

změnu předmětu plnění (vícepráce, méněpráce). Všechny změny budou 

odsouhlaseny objednatelem a řádně zapsány do stavebního deníku. [34] 

9. Platební podmínky 

Provedené práce budou uhrazeny měsíčně na základě faktur vystavených 

zhotovitelem podle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených 

prací v jednotlivých měsících. Konečným podkladem pro vyrovnání dohodnuté 

ceny díla bude konečná faktura, kterou vystaví zhotovitel objednateli po 

předání a převzetí díla. Konečná faktura bude provedena jako součet všech 

měsíčních faktur s dofakturací prací za poslední období. Splatnost všech 

faktur se stanovuje na 30 dní. [34] 

10. Součinnost objednatele 

Objednatel po podpisu smlouvy o dílo předá zhotoviteli projektovou 

dokumentaci ve 3 vyhotoveních a pravomocné stavební povolení včetně 

vyjádření dotčených orgánů. [34] 

11. Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace 

Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou se stanovuje dle 

obchodního zákoníku v platném znění. Zhotovitel neodpovídá za vady, které 
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vzniknou po konečném předání dílčí části neodborným provozováním díla , 

nedodržováním provozních předpisů či neprováděním běžné údržby. 

Reklamace vad v záruční době objednatel vadu popíše nebo uvede, jak se 

vada projevuje a zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději 

však do 3 kalendářních dnů od doručení reklamace. Termíny odstranění vad 

se vždy dohodne písemnou formou. V případě, kdy se jedná o vady bránicí 

v provozu díla nebo havárii, zhotovitel musí odstranit vadu nejpozději do 24 

hodin nebo v nejkratší době od doručení reklamace. [34] 

12. Podmínky provedení díla 

Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných 

smlouvou o dílo a těmito obchodními podmínkami. Při provádění prací bude 

zhotovitel respektovat všechny normy, technické předpisy či jiné závazné 

předpisy vztahující se na provedení staveb. Zde se také zhotovitel zavazuje, 

že na výstavbě se bude podílet dostatečný počet pracovních sil a pracovníků 

vedení stavby. Když bude chtít zhotovitel použít jiné materiály, technologie, 

nebo změny oproti původní nabídce, musí objednatel písemně souhlasit. 

Nesmí se používat žádný materiál, o kterém by bylo známo, že je škodlivý, 

zdravotně a hygienicky závadný. [34] 

13. Stavební deník 

Zhotovitel povede ode dne předání staveniště stavební deník. Deník bude 

veden v originále se dvěma průpisy. Do deníku bude zhotovitel každý den 

zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, časového 

postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektu včetně jejich zdůvodnění  

a stanoviska projektanta ke změnám. [34] 

14. Předání a převzetí díla 

Nejpozději 10 kalendářních dnů před dokončením a konečným předáním díla 

je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním 

deníku den, kdy bude provedené dílo připraveno ke konečnému předání  

a převzetí. Objednatel zahájí přejímku nejpozději do 10 kalendářních dnů ode 

dne tohoto oznámení. O konečném předání a převzetí dokončené dílčí části 

díla bude sepsán protokol, jehož návrh připraví zhotovitel.  [34] 

15. Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škody 

Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla je do doby jejich 

zabudování do předmětného objektu zhotovitel. Zhotovitel od převzetí 

staveniště až do konečného předání a převzetí předmětu plnění díla nese 

nebezpečí vzniku škody na věci ať už ztráta, odcizení, zničení či poškození 

na prováděném díle. [34] 
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16. Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní 

pokuty 

Odstoupení od smlouvy může být z důvodu nezahájení prací ze strany 

zhotovitele do 30 dnů od předání a převzetí staveniště, prodlení s dokončením 

díla delší jak 30 dnů nebo opakované nedodržení pokynů objednatele 

zhotovitelem. 

Smluvní pokuty jsou stanoveny ve výši 50 000 Kč/den. Při prodlení zhotovitele 

odstraňování reklamačních vad a nedodělků i v záruční době má objednatel 

právo účtovat zhotoviteli pokutu 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

[34] 

17. Vyšší moc 

Pro účely těchto obchodních podmínek se za vyšší moc považují skutečnosti, 

které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními 

stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, 

válka, mobilizace a jiné podobné události. Pokud nedojde k dohodě, má 

strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně 

odstoupit. [34] 

18. Změna závazku 

Smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat pouze písemnými, oboustranně 

potvrzenými ujednáními – dodatky, které budou vedeny pod zvláštními 

evidenčními čísly a výslovně nazvány „Dodatek ke smlouvě o dílo“ a které 

dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran 

při podpisu smlouvy. [34] 

19. Ostatní ujednání 

Zhotovitel bude objednatele informovat o stavu rozpracovanosti díla  

na pravidelných poradách neboli kontrolních dnech minimálně 1krát měsíčně. 

[34] 

20. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této 

smlouvy a realizace díla budou řešit cestou vzájemné dohody s cílem 

dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy. [34] 

21. Příloha smlouvy 

Součástí této smlouvy je příloha – nabídkový položkový rozpočet. [34] 
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22. Podpisy smluvních stran 

Podpis objednatele a zhotovitele v místě jejich sídla se dnem podepsání 

smlouvy o dílo. [34] 
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9 Financování  projektu 

9.1 Financování pomocí úvěru 

Skutečná cena veřejná zakázky na realizaci rekreačního areálu činí 

14 040 764,90 Kč bez DPH – Každá banka si celkovou cenu stanovila jinak, 

buď zaokrouhlila na tisíce, nebo na koruny směrem dolů či nahoru.   

Návrhy úvěrů byly provedeny za předpokladu, kdyby investorovi daná dotace 

nebyla schválena nebo by nedisponoval celkovou investiční částkou 

stavebního projektu. Po domluvených schůzkách v místech poboček 

Komerční banky, GE Money Banky a Raiffeisen stavební spořitelny, byly 

vymodelované bankovní úvěry od bankovních poradců. Celkové modelace 

jednotlivých úvěrů jsou uvedeny v přílohách.[35,36,37] 

9.1.1 Úvěr od Komerční banky a.s. 

Komerční banka zvolila modelaci úvěru na 10 let s úrokovou sazbou 3,29% 

s průběžným anuitním splácením. Úvěr byl navržen bankovním poradcem 

Radkou Rožnovskou na částku 14 040 764,00 Kč. K úvěru byl zpracován i 

splátkový kalendář, kde celková výše konstantní splátky tedy činí 138 844,00 

Kč za měsíc. Náhled úvěru je v následující tabulce 9-1: Úvěr KB na první rok-

splácení. [35] 

Úvěr u komerční banky je možno čerpat dvěma způsoby, banka může peněžní 

prostředky zasílat na účet přímo dodavateli investice nebo může na základě 

předložených dodavatelských faktur, kupních smluv či jiných dokumentů 

převádět peněžní prostředky přímo na podnikatelský účet podnikatele. [35] 

Při uzavírání úvěru se uplatňují různé formy záruk, jako jsou např. zástavní 

práva k nemovitostem, možností je i tato investice, ale i k movitým věcem, 

dále pak zástavní práva k pohledávkám dlužníka a bankosměnky. [35] 
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Tabulka 9-1:  Úvěr KB na první rok – splácení 

Měsíc 
Zůstatek jistiny 

úvěru 

Splátka jistiny 

(úmor) 
Splátka úroku 

Celková výše 

splátky 

1. 14 040 764,00 Kč 97 891,77 Kč 40 952,23 Kč 138 844,00 Kč 

2. 13 942 872,23 Kč 98 177,29 Kč 40 666,71 Kč 138 844,00 Kč 

3. 13 844 694,94 Kč 98 463,64 Kč 40 380,36 Kč 138 844,00 Kč 

4. 13 746 231,30 Kč 99 038,85 Kč 40 093,17 Kč 138 844,00 Kč 

5. 13 647 480,47 Kč 99 327,71 Kč 39 805,15 Kč 138 844,00 Kč 

6. 13 548 441,62 Kč 99 327,71 Kč 39 516,29 Kč 138 844,00 Kč 

7. 13 449 113,91 Kč 99 617,42 Kč 39 226,58 Kč 138 844,00 Kč 

8. 13 349 496,49 Kč 99 907,97 Kč 38 936,03 Kč 138 844,00 Kč 

9. 13 249 588,52 Kč 100 199,37 Kč 38 644,63 Kč 138 844,00 Kč 

10. 13 149 389,15 Kč 100 491,61 Kč 38 352,39 Kč 138 844,00 Kč 

11. 13 048 897,54 Kč 100 784,72 Kč 38 059,28 Kč 138 844,00 Kč 

12. 12 948 112,82 Kč 101 078,67 Kč 37 765,33 Kč 138 844,00 Kč 

      [35]  
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9.1.2 Úvěr od Moneta Money bank a.s. 

MONETA Money Bank modelovala úvěr na 8 let s 2,25% úrokem. Kdybychom 

chtěli úvěr na max. 4 roky, byla by výše úrokové sazba nižší a činila by  

2,15 %, ale zvolily jsme úvěr na delší dobu s úrokovou sazbou 2,25 %. Návrh 

úvěru byl vytvořen poradcem pro firemní klientelu Bc. Jakubem Kadečkem na 

celkovou částku 14 040 765,00 Kč. K tomuto úvěru byl též vymodelován 

splátkový kalendář s konstantním úmorem. Konstantní úmor činí  

146 258,00 Kč za měsíc, který by se začal splácet až od třetí splátky. Náhled 

úvěru je v následující tabulce 9-2: Úvěr Moneta Money Bank na první  

rok-splácení. [36] 

Zajištění úvěru je opět možno použitím záruky buď nemovitostí či 

bankosměnkou.  

Tabulka 9-2:  Úvěr Moneta Money Bank na první rok - splácení 

Měsíc 
Zůstatek jistiny 

úvěru 

Splátka jistiny 

(úmor) 

Splátka 

úroku 

Celková výše 

splátky 

1. 14 040 765 Kč - Kč 26 326 Kč 26 326 Kč 

2. 14 040 765 Kč - Kč 26 326 Kč 26 326 Kč 

3. 13 894 507 Kč 146 258 Kč 26 326 Kč 172 584 Kč 

4. 13 748 249 Kč 146 258 Kč 26 052 Kč 172 310 Kč 

5. 13 601 991 Kč 146 258 Kč 25 778 Kč 172 036 Kč 

6. 13 455 733 Kč 146 258 Kč 25 504 Kč 171 762 Kč 

7. 13 309 475 Kč 146 258 Kč 25 229 Kč 171 487 Kč 

8. 13 163 217 Kč 146 258 Kč 24 955 Kč 171 213 Kč 

9. 13 016 959 Kč 146 258 Kč 24 681 Kč 170 939 Kč 

10. 12 870 701 Kč 146 258 Kč 24 407 Kč 170 665 Kč 

11. 12 724 443 Kč 146 258 Kč 24 133 Kč 170 391 Kč 

12. 12 578 185 Kč 146 258 Kč 23 858 Kč 170 116 Kč 

[36] 

  



 

60 

 

9.1.3 Úvěr od Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. poskytuje nabídky včetně spoření  

a následného úvěrování. Nabídka byla vymodelována na celkovou částku 

14 041 000,00 Kč ředitelkou agentury Martinou Krátkou. [37] 

Nejprve bylo vymodelováno spoření s úrokovou sazbou spoření 0,10 %, 

spoření by trvalo 8 let. Pokračuje se modelováním překlenovacího úvěru, který 

by trval dva roky a byl by s úrokovou sazbou 2,19 %. Po překlenovacím úvěru 

se dostáváme k stavebnímu úvěru s výší úroku 2,99 % na 137 měsíců, což je 

asi 11,4 let. Náhled úvěru je v následující tabulce 9-3: Raiffaisen modelace 

spoření, úvěrování a splácení. [37] 

Úvěr byl navržen se splácením ve stejné výši – jak v době překlenovacího 

úvěru, tak v době stavebního úvěru. Splátka by totiž v době překlenovacího 

úvěru mohla být nižší, ale pak se rapidně zvýšila, takže byl kvůli zjednodušení 

sjednocen. [37] 

Měsíční splátka v době překlenovacího úvěru by byla 51 596 Kč - dospořování 

- vklad + splátka úroku 25 630 Kč a celková částka splátky by činila 77 226 

Kč, což by byla měsíční splátka v době stavebního úvěru. Po celou dobu by 

tedy byla výše měsíční splátky stejná. [37] 

Všechny potřebné údaje k tomuto vymodelovanému úvěru jsou uvedeny 

v následující tabulce s přesnými termíny, vklady či sazbami. Tento způsob 

modelování se spíše provádí u menších investic jako je např. financování 

bydlení či rekonstrukce bydlení. [37]    
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Tabulka 9-3:  Raiffaisen modelace spoření, úvěrování a splácení 

 
 

[37] 
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9.2 Financování pomocí dotací 

Pro poskytnutí dotace z Evropské unie musel investor podat žádost na 

Regionální operační program Jihovýchod (dále jen „ROP JV“).  Obsahuje 

veškeré činnosti spojené s řízením programu, konzultace a sběr projektů, 

jejich hodnocení, realizaci, kde kontrolu provádí Regionální rada regionu 

soudržnosti Jihovýchod jako řídící orgán ROP JV. 

ROP JV mělo pro programové období 2007–2013 k dispozici přibližně 704 mil. 

eur, tedy téměř 20 miliard korun pro Jihomoravský kraj a Vysočinu. Finance 

byly čerpány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) na investiční 

projekty v oblasti dopravní infrastruktury, cestovního ruchu a rozvoje měst  

a venkova. [29] 

 

Obrázek 9-1: Rozpočet prioritních os – 2007–2013 [29]  

Projekt s názvem vybudování specializovaného ubytovacího zařízení  

pro komfortní rodinnou rekreaci se zařazuje do prioritní osy 2 Rozvoj 

udržitelného cestovního ruchu a přesněji do oblasti podpory 2.1 Rozvoj 

infrastruktury pro cestovní ruch. 

Oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch přispívá  

k celkovému zlepšení cestovního ruchu v kraji Vysočina, okresu Žďár nad 

Sázavou. Z tohoto důvodu je areál situován mezi místní komunikaci a rybník 

Žlibečník. Nejbližší zástavba, což jsou rodinné domy,  stojící ve vzdálenosti 

cca 60 m. 
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 Výstavbou ani provozem areálu není stávající zástavba dotčena, ale naopak 

přispívá k celkovému rozvoji cestovním ruchu a zlepšení poutavosti malé obce 

Moravec. 

Tabulka 9-4:  Přehled prioritních os a jejich oblastí 

Prioritní osa 1 Dostupnost dopravy 

O
b

la
s
t 

p
o

d
p

o
ry

 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury 

1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 

1.3 
Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné 
přepravy osob 

1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu 

Prioritní osa 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 

Oblast 
podpory 

2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu 

Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel 

Prioritní osa 4 Technická pomoc 

     [29] 

Řídící rada posuzovala veškeré ekonomické, technické, finanční a sociální 

aspekty investičního projektu. Také posuzovala projekt z hlediska přínosu pro 

region a jeho minimální dopad na životní prostředí. Následně s  příručkou  

pro žadatele a příjemce dotace ROP NUTS 2 JV bylo investorovi Jindřichu 

Vodičkovi oznámeno, že žádost splnila kritéria přijatelnosti, formální 

náležitosti a úspěšně prošla analýzou rizik ex-ante. Tato analýza zajištuje 

maximální očekávanost a promyšlenost projektu. 

Následně bylo doporučeno vedením řídícího orgánu o poskytnutí dotace.  

A dne 15. 10. 2008 byla smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního 

operačního programu NUTS 2 Jihovýchod podepsána a tím to okamžikem 

začíná realizace areálu rekreačního střediska. Jednou ze základních 

podmínek příjemce pro přijetí finanční částky je prokázání skutečně 

vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů. 

Povinností bylo pravidelné předpokládání pravdivých a úplných o průběhu 

realizace projektu prostřednictvím hlášení o protokolu a monitorovacích zpráv.  
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Dotace byly rozčleněny do tří plateb, dvě platby proběhly v průběhu realizace 

rekreačního ubytovacího zařízení a poslední p latby proběhla až  

po kolaudačním řízení, jeho rozhodnutí a souhlasu. Všechny platby byly 

stanoveny dopředu a na vyžádaných formulářích. První žádost o platbu 

proběhla 16. 7. 2009, po řádně zkontrolovaných všech položek, které byly 

dosud provedeny a prohléhnuty všechny faktury.  Způsobilé položky byly 

propláceny a nezpůsobilé položky propláceny nebyly, ale důkladně se 

kontrolovaly. Následně proběhla platba, která činila 45 % z celkové dotace, 

přibližně první platba byla 3 173 634 Kč. Druhé monitorovací hlášení  

a zároveň druhá žádost o platbu proběhla 1. 11. 2009, po provedení veškerých 

kontrol opět následovala finanční podpora ze strany národních prostředků. 

Druhá platba byla kolem 30%, což bylo přibližně 2 115 756 Kč. Následovaly 

dokončovací práce, kolaudační řízení s rozhodnutím a vydáním kolaudačního 

souhlasu a žádost o certifikaci. Po kolaudačním souhlasu bylo monitorovací 

hlášení a žádost o třetí a zároveň poslední platbu. Dnem  

28. 7. 2010 po dodržení poslední platby byla aktivita ukončena. Některé 

položky byly nezpůsobilé, tudíž nebyly proplaceny a celková dotace byla nižší.  

Investor Jindřich Vodička se v rámci smlouvy zavázal, že celkový areál bude 

zachován po dobu pěti let a bude sloužit k poskytování služeb, pro jaké bylo 

toto komfortní rekreační zařízení vybudováno. Po tuto dobu nesmí příjemce 

majetek bez předchozího písemného souhlasu řídící regionální rady  prodat, 

převést či pronajmout jinému subjektu a nesmí být k tomuto majetku po tuto 

dobu zřízeno věcné břemeno a nesmí být ani předmětem zástavního práva. 

Podpisem bylo také odsouhlaseno povinnost řádně uschovávat veškerou 

dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů. 

9.3 Vyhodnocení způsobu financování 

• Komerční banka zvolila modelaci úvěru na 10 let s úrokovou sazbou 3,29% 

s průběžným anuitním splácením. Úvěr byl navržen na částku  

14 040 764 Kč. [35] 

• MONETA Money Bank modelovala úvěr na 8 let s 2,25 % úrokem  

a s konstantním úmorem. Bankovní úvěr byl tedy navržen na celkovou 

částku 14 040 765 Kč. [36] 

• Raiffeisen stavební spořitelna a.s. poskytuje nabídky včetně spoření  

a následného úvěrování. Tento způsob se hojně používá u financování 

rodinných domů. Modelovaný úvěr byl navržen na 14 041 000 Kč. [37] 

Při volbě úvěru by se spíše investor přikláněl ke splácení úvěru s kratší dobou 

splácení, tedy úvěr od MONETA Money Bank s úrokovou sazbou 2,25%, kde 

by vznikl přeplatek 1 329 485 Kč. Oproti navrženému úvěru od Komerční 

banky s úrokovou sazbou 3,29 %, kde by přeplatek činil 2 620 417 Kč. Při 

výběru úvěru by se investor veřejné zakázky na stavební práce také řídil nejen 

úrokovou sazbou, dobou, ale také charakterem veřejné zakázky.  
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 Při získávání dotace se musela zasílat žádost o poskytnutí dotace,  

při schválení a následných platbách se opět zasílaly žádosti o platbu  

na vyžadovaných formulářích s monitorovacími ohlášeními. Následně 

proběhla kontrola, která vše důkladně kontrolovala, z tohoto důvodu byla 

administrativní práce daleko vyšší. Administrativní pracovníci investora 

Jindřicha Vodičky museli veškeré dokumenty a faktury pečlivě kontrolovat  

a uchovávat. U kontrol byly zjištěny i nezpůsobilé položky, které se 

neproplácely. Při financování z vlastních zdrojů či od poskytnutého úvěru by 

se do položek mohlo zasahovat dle potřeby a uvážení investora.  Zásah  

do položek je míněn jako záměna materiálu za lepší či podobný, nebo hmot 

s lepšími vlastnostmi.   
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10 ZÁVĚR 

Předmětem této bakalářské práce byl návrh financování stavební investice  

z pohledu investora.  

Hlavním cílem mé bakalářské práce byla analýza realizace veřejné zakázky  

v kraji Vysočina, oficiálním názvem projektu Evropské unie: Vybudování 

specializovaného ubytovacího zařízení pro komfortní rodinnou rekreaci  

na Moravci.  

První polovina mé práce se zabývala teorií a druhá polovina se věnovala 

praktické části. V teoretické části byly popsány stavební zakázky, následně 

byli popsáni účastníci na stavebním trhu, ať už se jedná o investora, 

projektanta či dodavatele a jejich klasifikační předpoklady na získávání 

stavební zakázky. Další část byla věnována finančním zdrojům veřejných 

zakázek na stavební práce, kde bylo ekonomické hledisko jedním 

z nejdůležitějších faktorů.  

Finance byly popsány jak z hlediska soukromých, tak i veřejných jako jsou 

dotace získávané z Evropských strukturálních fondů. Následně byla popsána 

dotační politiku státu a fondy Evropské unie, pro současné programové období 

2014–2020. Praktická část byla věnována výstavbě komfortního rekreačního 

ubytovacího zařízení.  

V praktické části byl popsán již realizovaný projekt investora Jindřicha 

Vodičky. Jedná se tedy o vybudování specializovaného ubytovacího zařízení 

pro komfortní rodinnou rekreaci v obci Moravec v kraji Vysočina. Cena za 

stavební zakázku byla vyčíslena na 14 040 764,90 Kč bez DPH. Následně 

investor neboli zadavatel uzavřel smlouvu s firmou VRBA s.r.o., která zvítězila 

ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku se svou nejnižší nabídkou  

a vysokou kvalitou práce.  

Při získání dotace bylo jednou z podmínek mít celkovou částku na bankovním 

účtu, proto byly navrženy úvěry, i pro případ, kdyby dotace nebyla schválena. 

Modelace úvěru byla od KB na 10 let s úrokovou sazbou 2,25%, s konstantní 

měsíční splátkou 138 844,00 Kč. MONETA Money Bank vymodelovala úvěr 

na 8 let s 2,25 % úrokem a měsíční splátkou první dva měsíce 22  326 Kč  

a následující splátka by byla nejvyšší tedy 172 584 Kč a každý měsíc by se 

snižovala. Při takové veřejné investici by bylo přikloněno k úvěru s kratší 

dobou splácení od MONETA Money Bank. 

Po vyzvání a následném podpisu smlouvy musela být podána žádost  

 o dotaci na Regionální operační program Jihovýchod na aktivitu 2.1 Rozvoj 

infrastruktury pro cestovní ruch. Dotace byla uznána a schválena, a to ve výši 

7 052 520 Kč, některé položky však nebyly proplaceny tzv. nezpůsobilé.  

Tyto údaje o nezpůsobilých položkách však nebyly poskytnuty. Každá položka 
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v rozpočtu byla důkladně zkontrolována a nesouhlasící položky nebo některé 

změněné položky nebyly schváleny, tedy proplaceny. 

V závěru práce jsou vyhodnoceny finanční prostředky, při získávání dotace 

bylo hodně administrativní práce a následné monitorovací kontroly. U kontrol 

byly zjištěny i nezpůsobilé položky. Kdyby investorovi nebyla schválena 

dotace či by projekt financoval sám, ať už pomocí úvěru  nebo z vlastních 

zdrojů, měl by méně administrativy a mohl by více zasahovat do položek,  

ve smyslu měnění materiálů a technologií. 

  



 

68 

 

POUŽITÉ ZDROJE 

[1] HEJDUKOVÁ, A., HRONÍKOVÁ, M. Financování stavební zakázky. Brno: 
VUT FAST ÚSE_2006, studijní opora 

[2] Veřejné zakázky. Oficiální portál pro podnikání a export [online]. Česká 
republika, 2016 [cit. 2016-11-22]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz 
/cs/clanky/verejne-zakazky-ppbi-51137.html#!&chapter=3 

[3] Úplné znění Veřejné zakázky a koncesní předpisy, stav k 9.3.2015 
[citováno dle §2] 

[4] Veřejné zakázky. Oficiální portál pro podnikání a export [online]. Česká 
republika, 2016 [cit. 2016-11-22]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz 
/cs/clanky/verejne-zakazky-ppbi-51137.html#!&chapter=4 

[5] Úplné znění Veřejné zakázky a koncesní předpisy, stav k 9.3.2015  

[6] Členění veřejných zakázek podle předpokládané hodnoty.[online]. Česká 
republika, 2016 [cit. 2017-01-09]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/ 
dulezite/verejne_zakazky/cleneni_zakazek_podle_hodnoty/index.html 

[7] Sbírka zákonů. Epravo.cz [online]. Česká republika, 2016 [cit. 2016-11-22]. 
Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-
vlady-ze-dne-11-kvetna-2016-o-stanoveni-financnich-limitu-a-castek-pro-
ucely-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-21105.html 

[8] MARKOVÁ, L. Ceny ve stavebnictví, studijní opory, VUT FAST, 2006 

[9] HÁJEK, Petr. Pozemní stavitelství IV: pro 4. ročník SPŠ stavebních. Vyd. 
3., upr., V Sobotáles 2. Praha: Sobotáles, 2006. ISBN 80-86817-18-0. 

[10] NOVÝ, M., NOVÁKOVÝ, J., WALDHANS. M. Projektové řízení staveb I, 
studijní opory, VUT FAST, 2006 

[11] Účastníci výstavby, jejich funkce a vzájemné vztahy [online]. Česká 
republika, 2003 [cit. 2016-10-16]. Dostupné z: http://pavlat-
znalec.com/investing/ 
stpr/stpr/stpr08.html 

[12] Veřejné zakázky: Správný postup při získávání veřejných zakázek. Oficiální 
portál pro podnikání a export [online]. Česká republika, 2016 [cit. 2016-11-
09]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/spravny-postup-pri-
ziskavani-verejnych-zakazek-ppbi-63781.html 

[13] FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů: jak 
připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet 
portfolio projektů. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-
3293-0. 

[14] KORYTÁROVÁ, J. Ekonomika investic, studijní opory, VUT FAST, 2006 

[15] ČIŽINSKÁ, Romana a Pavel MARINIČ. Finanční řízení podniku: moderní 
metody a trendy. Praha:Grada, 2010. Prosperita firmy.ISBN 978-80-247-
3158-2. 

http://www.businessinfo.cz/


 

69 

 

[16] Hypotéky a nový zákon o spotřebitelském úvěru. epravo.cz [online]. Česká 
republika, 2016 [cit. 2017-01-14]. Dostupné z:https://www.epravo.cz/top/ 
clanky/hypotéky-a-novy-zakon-o-spotrebitelskem-uveru-103572.html 

[17] Obligace. Trhy.měšec.cz [online]. Česká republika, 2017 [cit. 2017-01-14]. 

Dostupné z: http://trhy.mesec.cz/pruvodci/ceske-akciove-trhy/co-je-to-

obligace-2/ 

[18] Dotace [online]. Česká republika, 2016 [cit. 2017-01-12]. Dostupné z: 
http://www.dotaceonline.cz/Page.aspx?SP=1181 

[19] LAJTKEPOVÁ, Eva. Veřejné finance. Vyd. 2., aktualiz. a rozš. Brno: 
Akademické nakladatelství CERM, 2009. ISBN 978-80-7204-618-8. 

[20] Státní rozpočet 2015 v kostce: Informační příručka Ministerstva 
financí [online]. 1. Praha: Ministerstvo financí, 2015[cit. 2017-02-13].ISBN 
978-80-85045-75-8. 

[21] Rozpočet [online]. Česká republika, 2015 [cit. 2017-02-16]. Dostupné z: 
http://extranet.kr-vysocina.cz/rozpocet/?page=budget 

[22] Rozpočtová pravidla [online]. Česká republika, 2015 [cit. 2016-02-16]. 
Dostupné z: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6543409 

[23] PROVAZNÍKOVÁ, Romana a Olga SEDLÁČKOVÁ. Financování měst, obcí 
a regionů: teorie a praxe. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2009. 
Finance (Grada). ISBN 978-80-247-2789-9. 

[24] Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014-2020,In: Česká 
republika 2013, dostupné z: Ministerstva pro místní rozvoj ČR  

[25] Evropské strukturální a investiční fondy [online]. Česká republika, 2015 [cit. 
2017-03-06]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/ 
Informace-o-fondech-EU 

[26] Programy pro programové období 2014-2020 [online]. Česká republika, 
2012 [cit. 2017-03-06]. Dostupné z: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Fondy-EU /2014-2020/Operacni-programy 

[27] EU fondy 2014-2020 [online]. Česká republika, 2012 [cit. 2016-03-07]. 
Dostupné z: http://www.dotacni.info/tag/dotace-2015/ 

[28] Operační program Praha-Pól růstu ČE [online]. Česká republika, 2015 [cit. 
2016-03-16]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-
EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Praha 

[29] Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod [online]. [cit. 2016-05-15]. 
Dostupné z:http:// www.jihovychod.cz/tiskove-centrum/strucne-o-rop-jv  

[30]      Dotační.info: Největší portál o dotacích v ČR [online]. 2017 [cit. 2017-
04-24]. Dostupné z: http://www.dotacni.info/dotace-podle-oboru/ 

[31] CAMP RELAX MORAVEC, Dokumentace firmy - Technická zpráva CAMP 
RELAX MORAVEC, Brno, 2005 

[32] CAMP RELAX MORAVEC, Dokumentace firmy - Průvodní zpráva CAMP 
RELAX MORAVEC, Brno, 2005 

http://www.jihovychod.cz/tiskove-centrum/strucne-o-rop-jv


 

70 

 

[33] CAMP RELAX MORAVEC, Dokumentace firmy - Výběrové řízení CAMP 
RELAX MORAVEC, Křižanov, 2009 

[34] CAMP RELAX MORAVEC, Dokumentace firmy - Smlouva o dílo CAMP 
RELAX MORAVEC, Křižanov, 2009 

[35] KOMERČNÍ BANKA a.s., Podklady z Komerční banka a.s., Velké Meziříčí, 
2016 

[36] MONETA Money bank, Podklady z MONETA Money bank, Jihlava, 2016 

[37] RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNA a.s., Podklady z Raiffeisen 
stavební spořitelna, Jihlava, 2016 

  



 

71 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

CF   Fond soudržnosti 

CZ   Česká republika (poznávací značka) 

ČNB   Česká národní banka 

ČR   Česká republika 

DIČ   Daňové identifikační číslo 

DPH   Daň z přidané hodnoty 

EAFRD  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

EFRR   shodné s ERDF 

EMFF   shodné s ENRF 

ENRF   Evropský námořní a rybářský fond 

ERDF   Evropský fond regionálního rozvoje 

ESIF   Evropské strukturální a investiční fondy 

ESF   Evropský sociální fond 

EU   Evropská unie 

EZFRV  shodné s EAFRD 

FS   shodné s CF 

HDP   Hrubý domácí produkt 

IČ   Identifikační číslo 

IČO    Identifikační číslo osoby 

IOP (IROP)  Integrovaný operační program(Int. regionální oper. 
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KB   Komerční banka a.s. 

NUTS   Nomenklatura územních statistických jednotek 

OP   Operační program 

ROP   Regionální operační program 

SR   Státní rozpočet 

a.s   akciová společnost 

kč   koruna česká 

mil.   milion 

p.č.   poštovní číslo 

č.   číslo 

Sb.   Sbírka zákonů 
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