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ABSTRAKT  

Tématem bakalářské práce je financování stavební zakázky z pohledu 

dodavatele. V této práci budou vysvětleny pojmy týkající se stavebnictví, 

zakázek a jejich financování. Bude zde uveden konkrétní příklad reálné 

zakázky, její realizace, náležitosti Smlouvy o dílo a financování této 

zakázky. Cílem této bakalářské práce je definovat a navrhnout možné 

změny ve způsobu financování stavební zakázky z pohledu dodavatele. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Dodavatel, zdroje financování, úvěr, soukromá stavební zakázka. 

ABSTRACT 

The theme of the thesis is financing of a construction order by supplier. In 

this thesis will be explained concepts concerning of building industry, 

odrers and their financing. There will be stated the concrete example of 

real order, their implementation, essentials of the Contract and financing of 

this order. The goal of this bachelor thesis is to define and suggest all 

possible changes in the way of financing the construction order by 

supplier.  
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1 ÚVOD 

Bakalářská práce nese název “Financování stavební zakázky z pohledu 

dodavatele“. 

Cílem bakalářské práce je definovat a navrhnout možnosti financování 

stavební zakázky z pohledu dodavatele. 

Bakalářská práce se proto zabývá problematikou financování zakázky ze 

zdrojů dodavatele. Problematika financování stavební zakázky je v praxi 

významnou součástí pro realizaci stavebního díla. Tato problematika je 

v práci vysvětlena ze strany dodavatele. 

V práci je nejdříve popisováno stavebnictví jako takové, stavební trh a jeho 

subjekty, které zde působí. Jsou zde popsány možnosti oceňování 

stavebních děl, zejména základní typy cen. 

Dále je zde část věnovaná popisu veřejných a soukromých zakázek. Ve 

stavebnictví tvoří větší část produkce veřejné zakázky. K praktické části je 

ale důležitý popis soukromé zakázky. 

Důležitým bodem v práci je část, která se zabývá možnostmi financování 

zakázek. Jsou zde popsány různé druhy financování stavební zakázky. 

Na začátku praktické části je uvedena charakteristika společnosti 

UNICON, spol. s r.o., která provádí soukromou zakázku pro firmu 

DEKTRADE, a.s. a působení UNICON, spol. s.r.o. na stavebním trhu. 

Dále je zde uveden popis realizované zakázky, její samotná realizace a 

fakturace. Stejně tak popis smlouvy o dílo, její forma a podmínky mezi 

zúčastněnými stranami. 

Závěrem praktické části je vysvětlen návrh a porovnání možností jiného 

financování dané stavební zakázky, které jsou následně zhodnoceny. 
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2 CHARAKTERISTIKA STAVEBNICTVÍ 

Stavebnictví je jedním z hlavních národohospodářských výrobních odvětví. 

Jeho úlohou je uspokojovat potřebu výstavby nových objektů a potřebu 

stavebních prací při udržování, rekonstrukcích, opravách, modernizacích a 

demolicích stávajících objektů. Stavebnictví přetváří pomocí lidské práce, 

strojů, surovin, stavebních materiálů, konstrukcí a dílců stavební dílo. 

Tento proces se snaží dosáhnout maximálního zisku. Musí se však 

respektovat optimální princip kvality výrobního procesu, stavebního díla, 

hospodárnost a stupeň produktivity práce. [1] 

Stavebnictví představuje komplexní obor lidských činností, zahrnující 

v sobě složky technické, technologické, ekonomické, ale i estetické a 

ekologické. Stavebnictví zahrnuje i funkci odběratelskou a dodavatelskou. 

Odběratelská funkce je důsledkem funkce dodavatelské, kde vzniká ze 

strany odběratele poptávka vůči dodavateli. Dodavatelská funkce zajišťuje 

pro všechny další odvětví stavební práce každého druhu. Stavební 

podniky vytváří nabídku a následné zhotovení díla vůči zákazníkovi, 

investorovi. Dodavatel obstarává stavebním podnikům suroviny, materiál, 

stroje, výrobky a služby, které spotřebovává a potřebuje při své činnosti.  

Dlouhodobý hmotný majetek vytváří finální výrobky stavebnictví, které 

spolu s tvorbou úspor obyvatelstva a podnikatelů patří k základním 

zdrojům ekonomického růstu. 

Stavební produkce je považována za jeden z důležitých indikátorů vývoje 

ekonomiky. Daří se zejména inženýrským stavbám, mírně roste i pozemní 

stavitelství. Kromě nové výstavby pozemnímu stavitelství pomáhá též 

zvyšující se objem prostředků vynakládaných na modernizace a 

rekonstrukce stávajících bytových a nebytových budov. Příznivý 

ekonomický vývoj společně s nízkými úrokovými sazbami u hypotečních 

úvěrů nastartoval poptávku po nových bytech. Zdrojem financování jsou 

však i vlastní prostředky vlastníků nemovitostí v kombinaci s různými 

úvěry a dotačními programy. Pro další vývoj stavebnictví bude klíčová 

nejen aktivita soukromých investorů, ale i legislativa, například zákon o 

zadávání veřejných zakázek či posuzování vlivů staveb na životní 

prostředí. [1] 
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Tabulka 1. - Stavební produkce v ČR (v mld. Kč) 
 

Zakázky/Rok 2012 2013 2014 2015 

Celkem 140,4 141 163,4 125,1 

Tuzemsko 125,4 117,3 131,0 104,8 

Veřejné zakázky 73,4 67,5 82,0 61,6 

Soukromé zakázky 52,0 49,8 49,0 43,2 

Zdroj: Vlastní, podle [1] 

Graf 1. – Srovnání částí stavebních poměrů 

 

Zdroj: Vlastní, podle [1] 

Objem uzavřených zakázek se v roce 2012 a 2013 ve srovnání držel 

s menšími odstupy na stejných hodnotách. V roce 2014 se objem zakázek 

zvýšil o 15,9 %. V roce 2015 se ve srovnání s předešlým rokem razantně 

snížil o 23,4 %. 

2.1 Stavební trh 
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 Výrobci a prodejci stavebních hmot a technologických celků 

 Výrobci a prodejci stavebních strojů a zařízení 

 Projekční kancelář 

 Inženýrská kancelář 

 Developer 

 Prodejce nemovitostí 

 Orgány státní správy 

Účastníci stavebního trhu se dělí na přímé a nepřímé. Mezi přímé 

účastníky se řadí projektant, investor, dodavatel (zhotovitel). Nepřímé tvoří 

stavební úřady, konzultační a poradenské firmy. [2] 

Projektant – je právnická nebo fyzická osoba, která je ve smluvním vztahu 

investorovi odpovědná za zpracování příslušných částí dokumentace, 

průzkum staveniště spolu s dohledem na výstavbu. [2] 

Investor – investor je též objednavatel, odběratel, stavebník nebo kupující. 

Je to právnická či fyzická osoba, z jehož prostředků se stavba financuje. 

Investor je dále prodejcem nemovitosti i iniciátorem stavebního záměru. 

Výběr projektanta nebo dodavatele závisí na základě investorem vypsané 

soutěži. Může být soukromý nebo veřejný. [2] 

Dodavatel (zhotovitel) – též zpracovatel nebo prodávající. Je to právnická 

nebo fyzická osoba pověřená provedením prací, zajišťuje dodávku stavby. 

Vstupuje do procesu stavby tím, že realizuje dílo za předem připravených 

podmínek. [2] 

Subdodavatel – je právnická nebo fyzická osoba najatá zhotovitelem, 

k vykonávání dodávky stavebních prací nebo ucelené části stavebního 

díla [2] 

Na stavebním trhu proti sobě působí na jedné straně investor a na druhé 

straně dodavatel, mezi nimiž dochází k obchodním procesům, které mají 

naplňovat určité potřeby nebo požadavky. Těžištěm stavebního trhu je 

realizace stavebních děl. Dochází ke zhotovení stavebního díla a střetává 

se poptávka odběratele (investora) a nabídka dodavatele. [2] 
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2.2 Ceny ve stavebnictví 

Cena stavebního díla představuje sumu dílčích ocenění všech procesů, 

které probíhají v průběhu její přípravy, provedení výstavby a předání 

uživateli/ investorovi. Oceňuje se stavební objekt, stavba jako soubor 

stavebních objektů, dodávka prací části stavebního objektu. Každý projekt 

je oceňovaný individuálně, dohodou nebo soutěží. [3] 

Základní typy cen: 

 Běžná tržní cena – je stanovena výrobcem ve výši konkurenčních 

cen na trhu a nevyvolává cenovou válku 

 Konkurenční cena – je stanovena ve výši, která umožňuje pokrýt 

náklady a dosáhnout alespoň minimálního zisku (umožňuje 

odolávat konkurenčnímu tlaku) 

 Nákladová cena – její základ tvoří náklady výrobce a k nim 

připočtena zisková přirážka obchodníka 

 Smetanová cena – cena unikátního výrobku při jeho zavádění na 

trh (zákazník je ochoten zaplatit za výrobek vysokou cenu) 

 Segmentační cena – znamená různou výši seny pro různé skupiny 

kupujících 

 Jednotná cena – stejná cena pro všechny, která je nezávislá 

v čase, místě a množství 

 Pružná cena – cena, která je závislá na množství, času a místě 

[3] 

Ceny v investiční výstavbě se sjednávají, čili jsou smluvní. Možnou cenu 

budoucího stavebního díla si pro svoji potřebu kalkulují nezávisle na sobě 

jak dodavatel, tak investor. Proto vznikají: 

Poptávková cena 

Je cena, která vychází z předběžného propočtu investora. Investor si 

předběžně stanoví cenu stavby na základě kalkulace celkových nákladů 

stavby. Podstatnou část těchto nákladů tvoří náklady na projektovou a 

inženýrskou činnost a náklady na dodávku stavebního díla. Podle této 
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předběžné ceny a představy si investor v soutěži, porovnáním 

nabídkových cen různých dodavatelů jednu vybere. [9] 

Nabídková cena 

Je cena nabízená dodavatelem za provedení prací podle podmínek 

zadávaných investorem. Podkladem je kalkulace nákladů na stavební 

objekty včetně vedlejších nákladů. Nabídkové ceny od různých 

předběžných dodavatelů se dost výrazně liší. [9] 

Nabídková cena se dělí se na čtyři druhy:  

 Pevná cena 

 Skladebná cena 

 Pohyblivá cena 

 Cílová cena 

Pevná cena  

Je před započetím výstavby dohodnutá celková suma, kterou zákazník 

(investor) zaplatí dodavateli po převzetí stavebního díla bez ohledu na 

skutečné náklady výstavby. Je výhodná pro investora, avšak pro 

dodavatele je tato cena často nevýhodná. Používá se u malých staveb. Při 

tomto typu ceny se neurčují provedené výkony. Stavba je rozdělena na 

úseky a ty jsou oceněné procentním podílem z ceny. Fakturace se provádí 

na základě protokolu, v kterém zákazník (investor) potvrdí provedení 

úseku. [3] 

Skladebná cena 

Je cena stavby vytvořená na základě pevných jednotkových cen (mohou 

obsahovat veškeré náklady nebo jenom přímé náklady) dohodnutých pro 

jednotlivé stavební práce. Tento druh nabídkové ceny se užívá v případě, 

že je známá podrobná skladba dodávek a prací na stavbě. Obsah 

jednotkové ceny je dán přesným popisem položky. Může se zde měnit 

množství skutečně provedených prací a fakturovat podle počtu měrných 

jednotek odsouhlasených investorem. Výsledná cena je součinem 

skutečné provedených množství fyzických objemů a jejich jednotkových 

cen. [3] 
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Pohyblivá cena 

Má dvě složky - skutečné náklady a přirážku k těmto nákladům. Tento 

druh ceny je určen pro situace, kdy není možné dopracovat projektovou 

dokumentaci před zahájením výstavby, nebo ještě není vyjasněné 

technické řešení. Investor hradí jen náklady, které prokazatelně vzniknou 

při realizaci stavby a které před proplacením schválí projektant. Přirážka 

k nákladům je stanovena jako procentní nebo absolutní částka. Použití 

pohyblivé ceny urychluje přípravu výstavby a umožňuje změny projektu po 

dobu výstavby. [3] 

Cílová cena 

Sestavuje se jako pevná cena, ale během výstavby se zjišťují skutečné 

přímé náklady a k nim dohodnuté procento režie a zisku. Tato forma ceny 

stimuluje dodavatele k úsporám nákladů. Cílová cena může být doplněna 

dohodou podílu zhotovitele na úsporách rozpočtových nákladů během 

výstavby. Tyto úspory jsou pak děleny v předem dohodnutém poměru. 

Jestliže dojde k překročení cílové ceny, pak celá ztráta jde k tíži 

zhotovitele.[3] 

2.3 Kalkulace ceny stavebních prací 

Kalkulace je propočet nákladů předpokládaných nebo již vynaložených na 

daný výrobek či službu. Pomáhá k plánování nákladů podniku v budoucím 

období. Jako jedna ze základních složek poskytuje informace o finančních 

nákladech. [4] 

Kalkulace rozlišujeme, podle doby, kdy je sestavována a to na: 

 Předběžnou – sestavuje se před začátkem sledovaného období, 

zahájením výroby 

 Výslednou – sestavuje se po ukončení sledovaného období, po 

ukončení výroby       [4] 
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Kalkulační techniky 

Volba techniky kalkulace závisí na předmětu kalkulace. Rozeznáváme tyto 

kalkulační techniky: 

 Kalkulace dělením – využití této techniky je omezené, neboť se 

využívá při stejnorodé výrobě, jde o jednodušší techniku, má dvě 

modifikace (kalkulace prostým dělením, kalkulace dělením 

s poměrovými čísly) 

 Kalkulace přirážková – tato technika se využívá při výrobě 

různorodých výrobků, neboť výše nákladu se liší od jednotlivých 

druhů výrobků       [4] 

2.4 Rozpočet 

Rozpočet určuje nabídkovou cenu stavebního díla. Je sestaven z položek 

potřebných pro provedení stavby, což jsou položky prací, dodávek 

materiálu a technologických zařízení. Vychází z projektové dokumentace a 

výkazu výměr. [5]  

Souhrnný rozpočet 

Je to rozpočet, v kterém jsou shrnuty všechny typy nákladů na 

realizovanou stavební zakázku. Umožňuje komplexní pohled na stavební 

zakázku jako na celek. Používá se především v dokumentaci pro stavební 

povolení a v dokumentaci pro územní řízení. [6] 

V souhrnném rozpočtu se celkové náklady dělí do jedenácti jednotlivých 

částí, které se nazývají hlavy a jsou v nich obsaženy určité skupiny 

nákladů.  

 Hlava I: Projektové a průzkumné práce 

 Hlava II: Provozní soubory 

 Hlava III: Stavební objekty 

 Hlava IV: Stroje a zařízení nevyžadující montáž na stavbě 

 Hlava V: Umělecká díla 

 Hlava VI: Vedlejší náklady 

 Hlava VII: Ostatní náklady 
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 Hlava VIII: Rezervy 

 Hlava IX: Jiné investice 

 Hlava X: Vyvolané náklady 

 Hlava XI: Náklady na investorskou činnost    [7] 

 

Položkový rozpočet 

Položkový rozpočet je složen velmi podrobně z jednotlivých položek. Je 

složen z položek vyjadřujících jednotlivé stavební, řemeslné a montážní 

práce. Dále je složen z cen jednotlivých položek za měrnou jednotku 

těchto prací a dodávek. Tyto ceny vznikají dvěma způsoby buď 

individuální cenovou kalkulací, nebo je lze získat z tzv. katalogů cen, které 

vydávají a aktualizují společnosti vydávající software pro vytváření 

rozpočtů.  

Struktura položkového rozpočtu: 

 Krycí list 

 Rekapitulace 

 Oceněný výkaz výměr      [8] 
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3 ZAKÁZKY 

Stavební zakázka je dodávka výkonů, prací a služeb za účelem vytvoření 

nového stavebního díla nebo upravení stávajícího díla. 

Stavební zakázky se dělí: 

 Veřejná stavební zakázka 

 Soukromá stavební zakázka 

Graf 2. – Poměr zakázek v ČR (v mld. Kč)

Zdroj: Vlastní, podle [1] 

Veřejné zakázky zabírají větší část produkce stavebnictví v České 

Republice než soukromé zakázky, ve sledovaném období od roku 2012 do 

roku 2015. Největší objem veřejných zakázek byl zaznamenán v roce 

2014. 

3.1 Veřejná zakázka 

Zakázka je realizována na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či 

více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb 

nebo úplatné provedení stavebních prací. [10] 

Veřejnou zakázku může zadavatel zadat jako komplexní zadání veřejné 

zakázky, nebo ji může rozdělit na část služeb, dodávek a stavebních prací. 
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Velmi podstatné je zařazení veřejné zakázky pod jednotlivé její druhy. 

Veřejná zakázka se následně dělí do finančních limitů, což je důležité pro 

zvolení náležitého druhu zadávacího řízení. [10] 

3.1.1 Dělení veřejných zakázek dle předmětu 

Veřejné zakázky se dělí na: 

 Stavební práce 

 Služby 

 Na dodávky 

3.1.2 Zadavatel 

Za zadavatele veřejné zakázky se považuje: 

 Veřejný zadavatel – veřejným zadavatelem je Česká Republika, 

Česká národní banka, státní příspěvková organizace, územní 

samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace 

 Dotovaný zadavatel – právnická nebo fyzická osoba, která k úhradě 

nadlimitní nebo podlimitní zakázky použije více než 200 mil. Kč, 

nebo více než 50 % peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu 

veřejného zadavatele či z rozpočtu Evropské unie a další 

 Sektorový zadavatel – zadavatelem je osoba, která vykonává 

relevantní činnost (činnost, která nepodléhá regulaci státem) [10] 

3.1.3 Finanční limity veřejných zakázek 

 Nadlimitní zakázky – je zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je 

nejméně 142 668 000 Kč bez DPH 

 Podlimitní zakázky – je zakázka, jejíž předpokládaná cena je 

nejméně od 6 000 000 Kč do 142 668 000Kč bez DPH 

 Zakázky malého rozsahu – je zakázka, jejíž předpokládaná cena je 

nižší než 6 000 000 Kč bez DPH  

[11] 

Veřejná zakázka nesmí být zadavatelem rozdělena na dílčí části, aby 

nemohlo dojít ke snížení předpokládané hodnoty zakázky a tím tedy 

nedošlo k následnému zatřídění do jiného finančního limitu. 
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3.1.4 Druhy zadávacích řízení 

Zadávací řízení je dle zákona možno rozdělit na několik druhů. Každý 

z nich má jiné členění a postup provádění. Určení použitelnosti 

jednotlivých zadávacích řízení je dáno dvěma ukazateli, a tedy první 

ukazatel určuje, zda zadavatel spadá do jednotlivého druhu zadavatelů a 

druhý ukazatel je fakt, zda jsou naplněny zákonné podmínky pro jejich 

použití.  Jedná se o následující druhy zadávacích řízení: 

 Zjednodušené podlimitní řízení 

 Otevřené řízení 

 Užší řízení 

 Jednací řízení s uveřejněním 

 Jednací řízení bez uveřejnění 

 Řízení se soutěžním dialogem 

 Řízení o inovačním partnerství 

 Koncesní řízení 

 Řízení pro zadávání zakázky ve zjednodušeném řízení [10] 

3.1.5 Zásady zadávání veřejných zakázek 

Zadavatel je povinen při postupu zadávání podle zákona č.134/2016 Sb. 

dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti. Dále musí zadavatel ve 

vztahu k dodavatelům dodržovat zásadu rovného zacházení a má zákaz 

diskriminace. 

3.2 Soukromá zakázka 

Za soukromou zakázku se považuje taková, která nepodléhá zákonu o 

veřejných zakázkách. Pro soukromé zakázky neexistují žádné předpisy 

pro jejich zadávání, ale je možné se inspirovat pravidly zadávání veřejných 

zakázek s použitím jejich postupů. [12] 
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3.2.1 Zadávání  

Soutěžní zadávání 

Při soutěžním zadávání je třeba dodržet následující kroky: 

 fáze širšího výběru 

 fáze kvalifikace 

 fáze soutěžní 

Zadávání z volné ruky 

Zadávání z volné ruky může probíhat dvěma způsoby. Jedním způsobem 

je oslovení stavební firmy, o níž má zadavatel dobré informace nebo s ním 

už v dřívější době spolupracoval. Druhý způsob zadávání může 

proběhnout ve formě poptávkového řízení, což je možné jen u malých 

projektů. [12] 

Elektronické zadávání 

Stavební zakázky lze zadávat prostřednictvím internetu, a to dvěma 

základními způsoby: 

 standardním zadáváním, kde internet slouží jen pro předávání 

zadávacích dokumentů a informací mezi zadavatelem a uchazečem 

  reverzně-dražebním zadáváním on-line, kdy na internetu probíhá 

proces zadávání za aktivní elektronické účasti uchazečů o zakázku 

Výhodou elektronického zadávání je jeho anonymita a zamezení případné 

korupce nebo jiných parazitních vlivů. [12] 

3.2.2 Zadávací dokumentace 

Vyhledávání dodavatele musí být založeno na zadávací dokumentaci, na 

jejímž základě je stavební firma schopna stanovit nabídkovou cenu. [12] 

Zadávací dokumentace musí obsahovat: 

 informace o stavbě (lokalita, dostupnost) 

 formu výstavbového projektu 

 účel stavby (bydlení, výroba, skladování apod.) 

 způsob využití (vlastní užívání, veřejné užívání apod.) 
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 rozsah 

 předpokládaný termín zahájení realizace 

 dobu trvání realizace (stanovena projektantem, popř. projektovým 

manažerem) 

 odhadovaný finanční objem 

 druh ceny 

 způsob účtování dodávky 

 lhůtu splatnosti faktur 

 způsob řešení sporů 

 druh bankovních záruk nebo jiných jistot a jejich požadovanou výši 

 korpus smlouvy o dílo na zhotovení stavby 

 všeobecní smluvní podmínky 

 postupy řízení realizace 

 projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby 

 způsob dozorování stavebníkem 

 rozpočtové podklady 

 průzkumy 

 požadované pojištění 

 návrh pojistné smlouvy 

Přesnost nabídkové ceny závisí na podrobnosti a přesnosti zadávací 

dokumentace. V zájmu stavebníka je především, aby zadávací 

dokumentace vycházela z projektové dokumentace pro provedení stavby. 

[12] 

3.2.3 Výběr dodavatele 

Zadavatel vypíše soutěž, do které se mohou přihlásit zájemci o výstavbu 

dané stavby. Na základě poznatků ze širšího výběru nebo z kvalifikace 

písemně vyzve zájemce, jež považuje za vhodné pro realizaci dané 

stavby, k podání nabídky. Zájemce, který reaguje na výzvu, se s podáním 

nabídky stává uchazečem o realizaci dané stavby. Zadavatel vyhodnotí 

nabídky a podle sobě určených kritérií vybere nejlepšího uchazeče. Tímto 

krokem uchazeč stává zhotovitelem a zadavatel objednatelem. Tyto strany 

mezi sebou sepíší smlouvu o dílo a následuje samotná realizace stavby. 
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4 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ STAVEBNÍ ZAKÁZKY 

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. 

Zdroje financování 

Obrázek 1. – Princip financování stavební zakázky 

 Vstupy       Výrobní proces             Výstupy 

Zdroj: vlastní, podle [13] 

Hlavní zdroje dlouhodobého financování: 

 Interní zdroje 

 Externí zdroje 

4.1 Interní zdroje 

Financování pomocí interních finančních zdrojů se nazývá 

samofinancování. Ve vyspělých zemích tvoří rozhodující podíl na 

financování investic do fixního majetku. 

  

Tržby ze zakázky 
Vlastní zdroje 
Zálohy 
Ostatní cizí zdroje 

Materiál 
Pracovní síla 
Stroje 
Subdodávky 

Stavební zakázka 
Dodávka stavebních 

prací 
(objektů) 
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Nerozdělený zisk 

Představuje akumulovaný čistý zisk běžného období a minulých období. 

Ten zůstal po splnění daňových povinností, tvorby zákonných fondů, 

povinností vůči vlastníkům, eventuálně po přídělech do účelových fondů. 

Je vhodným způsobem financování projektů, které jsou zatíženy vysokým 

rizikem, neboť se na tokové projekty hledají špatně externí zdroje 

financování [14] 

Odpisy 

Odpis je peněžní vyjádření postupného opotřebení dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku. Odpisy jsou pro podnik náklad a ve výši 

odpisů stanovených pro daňové účely snižují základ daní z příjmů, tzv. 

daňový štít. Odpisy jako náklad vstupují do ceny výrobků, takže jejich 

prodejem se zvyšují finanční příjmy. Výhodou odpisů je, že jsou stabilní 

interní zdroj financování. Pro výpočet výše odpisů musí být zařazen 

dlouhodobý majetek do dané odpisové skupiny a následně pak musí být 

stanoven způsob odepisování, který je buď zrychlený (degresivní) nebo 

rovnoměrný (lineární). [14] 

Dlouhodobé rezervy 

Představují zadržený zisk na krytí budoucích rizik a ztrát, o kterých 

předpokládáme, že mohou nastat. U rezerv zákonných – např. rezerva na 

opravy dlouhodobého majetku – vzniká opět výhoda daňového štítu. Jejich 

tvorba je náklad daňově uznatelný a tedy snižuje základ daní z příjmů. 

Příkladem je rezerva pro opravy dlouhodobého majetku. [14] 

4.2 Externí zdroje 

Investoři využívají pro financování celou řadu zdrojů externích, které jsou 

mnohem rozmanitější než zdroje interní. Externí financování umožňuje 

přesněji reagovat na potřebné změny podnikového majetku v souvislosti 

se změnou situací trhu. Zapojení externích zdrojů 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.). 
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Základní kapitál 

Představuje kapitálový vklad vlastníků obchodních společností a družstev. 

Jeho minimální výše stejně tak jako způsob jeho tvorby, navýšení či 

snížení je dáno obchodním zákoníkem. [14] 

 Komanditní společnost – je tvořena komanditisty. Minimální výše 

vkladu komanditisty činí 5000 Kč. Celková výše základního kapitálu 

není stanovena. Základní kapitál se navyšuje dalšími vklady 

komanditistů nebo vstupem dalších komanditistů. 

 Společnost s ručením omezeným – má ze zákona minimální 

základní kapitál 200 000 Kč, přičemž platí, že minimální vklad 

společníka je alespoň 20 000 Kč a maximální počet společníků je 

50. Zvýšení základního kapitálu vyplývá z rozhodnutí valné 

hromady společníků a je ho možné navýšit vstupem dalších 

společníků nebo navýšením vkladu existujících společníků. 

 Akciová společnost – její kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o 

určité jmenovité hodnotě. Minimální výše základního kapitálu je 

2 000 000 Kč. Pokud jde o společnost s volně obchodovatelnými 

akciemi na burze, pak minimální výše základního kapitálu je 

20 000 000 Kč. Navýšení je možné jen na základě rozhodnutí valné 

hromady. [14] 

Úvěry 

Nejvíce používané jsou úvěry střednědobé nebo dlouhodobé. Tyto úvěry 

mají dobu splatnosti delší než 5 let. Nabídka bank je poměrně široká a 

úvěrové menu se neustále mění a rozšiřuje. Kritéria při úvěrovém 

financování nemovitosti se také liší podle toho, zda investor pořizuje 

komerční nemovitost nebo nemovitost pro bydlení. [14] 

Při výběru úvěru je nutno zvážit: 

 úrokovou sazbu (typ úroku, výše úroku) 

 ručení 

 měnu, ve které je úvěr poskytovaný 

 účelovost úvěru 

 způsob poskytování 

 způsob splácení 
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 Střednědobý úvěr – jsou poskytovány na dobu delší než 1 rok. 

Splatnost je nastavena většinou až po dokončení stavby (konkrétní 

splácení je dáno příslušnou úvěrovou smlouvou). Za určitých – 

předem stanovených podmínek – může střednědobý úvěr 

konvertovat na dlouhodobý. Úvěr může být poskytnut na celou 

rozpočtovanou částku nebo banka požaduje spoluúčast. Procento 

spoluúčasti je stanoveno individuálně, obvykle kolem 20% 

předpokládané ceny. [14]  

 Dlouhodobý úvěr – u těchto úvěrů je nastavena lhůta splatnosti 

delší než 5 let s možným odkladem splácení. Jsou poskytovány na 

akvizici již existující nemovitosti nebo na refinancování již 

poskytnutého střednědobého úvěru nebo na pořizovanou 

nemovitost. U dlouhodobého úvěru je třeba řešit typ úroku – 

pohyblivý nebo fixní, měnu, ve které bude úvěr poskytnut, ručení a 

způsob čerpání. [14] 

Dotace 

Jsou státem, územně správními celky a Evropskou unií nenávratně 

poskytnuté prostředky na přesně stanovený účel. 

Podle účelu se dotace dělí na: 

 Provozní – jsou poskytovány, pokud stát nebo územně správní 

celek zasahuje např. do cenové politiky podnikatele (slevy jízdného 

pro studenty atd.) 

 Investiční – vztahují se na konkrétní dlouhodobý hmotný a 

nehmotný majetek 

Každý z dotačních programů má stanovené podmínky, které musí být 

splněny. Toto plnění se průběžně kontroluje a za nedodržení dotačních 

podmínek může příjemce dotací být penalizován nebo musí čerpanou 

dotaci vrátit. [14] 

Některé dotace, zvláště z fondů Evropské unie, se poskytují za spoluúčasti 

příjemce. Což znamená, že příjemce dostane dotační peníze až poté, co 

splatí svůj podíl. [14] 
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U některých dotací je postup takový, že má příjemce jen dotační příslib. 

Což znamená, že příjemce v průběhu výstavby celý projekt financuje 

z vlastních prostředků a teprve po dokončení díla a po kontrole plnění 

dotačních podmínek je dotace proplacena. [14] 

Faktoring 

Je to nástroj na financování krátkodobých pohledávek, vznikajících 

dodavateli z dodávek zboží či poskytnutí služeb na úvěr bez bankovního 

zajištění. Dodavatel odprodá svoje pohledávky vůči odběrateli bance, 

která vystupuje jako faktor. Tím se banka stává výhradním majitelem 

pohledávky a novým věřitelem vůči odběrateli a sama si zajišťuje úhradu a 

přebírá riziko nesplacení. Dodavateli proplatí hodnotu pohledávky dříve, 

než nastane skutečná splatnost faktury. Všechny okolnosti mezi faktorem 

a klientem jsou stanoveny v písemné smlouvě, která je většinou uzavřena 

na 1 rok. [15] 
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5 SMLOUVA O DÍLO 
 

Smlouva o dílo je dokument, který právně podchycuje obchodní podmínky 

a podmínky o dodávce stavebního díla mezi dvěma stranami. Vychází ze 

zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Zhotovitel se s ní zavazuje 

k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za 

jeho provedení. Ve smlouvě musí být dohodnuta cena nebo alespoň 

způsob jejího určení. 

5.1 Povinnosti a práva smluvních stran 

Zhotovitel je povinen provést dílo podle smlouvy na svůj náklad a na své 

nebezpečí ve sjednané době, jinak s přihlédnutím k povaze díla v době 

přiměřené. Pokud se zhotovitel při provádění výslovně nezavázal k plnění 

pokynu objednatele, postupuje samostatně. Pokud není ve smlouvě dáno 

jinak, může zhotovením díla pověřit jinou osobu. Tímto činem se však 

nezbavuje zodpovědnosti za dílo. Pokud nevyplývá ze smlouvy nebo 

s povahy díla něco jiného, může zhotovitel dílo provést ještě před 

sjednanou dobou. [16] 

Pokud zhotovitel staví na pozemku objednatele, je objednatel vlastníkem 

stavby a zároveň na něj spadá případné nebezpečí škod. Objednatel je 

oprávněn prováděné dílo kontrolovat, zároveň je povinen dílo převzít a 

zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu podle smlouvy. V případě, že 

zhotovitel provádí dílo v rozporu s ustanoveními, může objednatel 

požadovat odstranění vad, které vznikly špatným prováděním a zhotovit je 

řádným způsobem. Za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, 

zhotovitel odpovídá v rozsahu této záruky. Záruční doba počíná předáním 

díla. [16] 

5.2  Finanční stránka smlouvy o dílo 

Cena za dílo a podmínky případných změn ve výsledné ceně jsou v každé 

smlouvě o dílo. V první řadě objednatel uhradí zhotoviteli počáteční 

zálohu. Dále zhotovitel po obdržení zálohy předá objednateli bankovní 

záruku na vrácení počáteční zálohy. Objednateli jsou od zhotovitele 

vystavovány faktury za skutečně provedené práce v daném měsíci. Ty mu 

následně objednatel proplácí v měsíčních splátkách snížených o zádržné. 

Zádržné představuje procentuální podíl z faktur (např. 10%). Objednatel 
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musí schválit všechny měsíční splátky, které jsou hrazeny z počáteční 

zálohy, dokud záloha nebude vyčerpána. [16] 

Dalším bodem smlouvy je stanovení smluvních pokut. Ta se uplatňuje 

v případě nedodržení časového rámce ze strany zhotovitele, který byl 

určený k dokončení dané stavební části. Za každý kalendářní den prodlení 

se platí pokuta obvykle v řádech tisíci korun. V případě, že zhotovitel 

nedodrží podle časového harmonogramu mezníky prací, je smluvní pokuta 

také uplatněna. Ve smlouvě o dílo je uvedena částka smluvní pokuty 

(procentem ze smluvní ceny) a je zde stanovena i její splatnost. 

Jestliže vinou zhotovitele dojde k odstoupení od smlouvy, objednatel není 

povinen provést jakékoliv další platby. Objednatel je oprávněn požadovat 

po zhotoviteli náhradu nadbytečných nákladů na dokončení prací. [16] 
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6 REALIZACE STAVEBNÍ ZAKÁZKY 

6.1 Průběh realizace 

V průběhu realizace stavební zakázky je především nutné řízení práce a 

subdodávek, kontrolovat postup podle časového plánu a rozpočtu, dále 

kontrolovat kvalitu výstupu. Jednoznačný smysl realizace projektu je 

dosažení cílů věcně, ekonomicky a vždy včetně limitujících předpokladů. 

Důležitým krokem je vypracování dokumentace investičního projektu, 

která obsahuje fázi předinvestiční, investiční, provozní a ukončení provozu 

a likvidace. [12]  

Obrázek 2. – Proces přípravy a realizace projektu 

Zdroj: vlastní, podle [21] 
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Na řízení stavební zakázky s cílem dosáhnout úspěšného výsledku se 

specializuje management realizace stavby. Za úspěšný výsledek se 

považuje, pokud všichni účastníci projektu splnili své závazky. To však 

platí jen v případě, že smluvní vztahy mezi účastníky byly bez vady. Podle 

zadání projektu zajišťují management realizace fyzické nebo právnické 

osoby. U menších projektů si realizaci řídí stavebník sám a u větších je 

pověřen manažer realizace.  

Náplní realizace je organizace postupů, počínaje zadáním projektu a 

konče posledním dnem záruční doby: 

 formulování zadání 

 volba projektanta 

 výběr dodavatele 

 riziková analýza a management rizika 

 zajištění realizace 

 zajištění jakosti realizace 

 ukončení realizace (předání a převzetí stavby) 

 ukončení záruční doby 

Realizace se považuje za úspěšnou, pokud je splněno, že: 

 stavba je převzata v dohodnutém termínu 

 stavba je pořízena za dohodnutou cenu 

 stavba splňuje požadavky projektové a další dokumentace 

 záruční doba se neprodlužuje 

 během realizace a záruční doby nevznikly spory 

 po ukončení záruční doby nevznikly spory   [12] 

6.2 Ukončení stavebního díla 

Předání a převzetí stavby 

Zhotovitel po dokončení stavby předává dokončenou stavbu objednateli. 

Ve smlouvě o dílo je stanovena doba a postup předání a převzetí stavby. 

Až bude stavba připravena k předání, oznámí zhotovitel písemně 

objednateli o této skutečnosti. S předáním musí být odevzdány podklady, 

v kterých bude uvedeno, že stavba byla provedena v souladu 

s projektovou dokumentací. Investorem objednaný technický dozor 

připraví zprávu s porovnáním skutečného stavu stavby oproti projektové 

dokumentaci, technickým normám, příslušným předpisům a zkoušek. 
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Předání a převzetí probíhá na místě stavby. Na závěr se vyhotoví 

protokol, který slouží k vystavení konečné faktury. Tento protokol 

podepisují všechny zúčastněné strany. [17] 

Kolaudace 

Kolaudační řízení provádí stavební úřad, který zároveň vydá stavební 

povolení. Řízení je zahájeno na návrh stavebníka nebo na návrh 

budoucího uživatele, ale v tomto případě musí stavebnímu úřadu předložit 

dohodu o užívání stavby se stavebníkem. Stavební úřad oznamuje 

účastníkům kolaudačního řízení a dotčeným orgánům státní správy 

zahájení kolaudačního řízení minimálně 7 dnů před ústním jednáním 

spojeným s místním šetřením a zároveň je upozorní, že námitky a 

stanoviska můžou uplatnit nejdéle při ústním jednání, jinak k nim nebude 

přihlédnuto. [18]  

Účastníci kolaudačního řízení: 

 Stavebník 

 Vlastník stavby 

 Uživatel stavby 

 Vlastník stavebního pozemku, na kterém je umístěna stavba a 

pokud může být jeho vlastnickým právem dotčeno kolaudační 

rozhodnutí 

Kolaudačním rozhodnutím se povoluje užívání stavby k určenému účelu, a 

je-li třeba, stanoví se i podmínky pro užívání stavby. Stavební úřad může 

stanovit podmínky z obecných technických požadavků na výstavbu, a 

pokud při kolaudačním řízení budou nalezeny drobné nedostatky, musí být 

v přiměřené lhůtě odstraněny. Pokud nedostatky neohrožují na zdraví a 

bezpečnosti osob a nebrání řádnému užívání stavby je stavebním úřadem 

kolaudační rozhodnutí vydáno. Stavební úřad oznámí kolaudační 

rozhodnutí stejným způsobem jako zahájení kolaudačního řízení. [18] 



35 

 

7 FAKTURACE STAVEBNÍ ZAKÁZKY 

Fakturace zakázky se odvíjí od dohody nebo smlouvy o dílo mezi 

objednatelem a dodavatelem, může být určena v různých časových 

intervalech. Faktura je účet za vykonanou práci a musí být v souladu 

s účetními a daňovými předpisy. Další ustanovení jsou uvedeny v zákonu 

o účetnictví a o DPH. [19] 

Časová fakturace 

Objednatel přebírá v časových intervalech (zpravidla měsíčních) faktury za 

provedené práce. Odsouhlasené práce dodavatel fakturuje a investor platí 

dílčí platby. Při tomto způsobu fakturace vzniká u dodavatele jen nízká 

nedokončená výroba. Objednatel nemá dostatečnou kontrolu nad 

účelností a efektivností vynakládaných nákladů zhotovitelem, proto 

provádí kontroly prostřednictvím svého technického dozoru. [19] 

Věcná fakturace 

Tento způsob fakturace se vztahuje na dohodnuté věcné etapy stavby 

nebo na dokončené celé objekty. Dodavatel zkracuje fakturační dobu 

rozdělováním na větší množství věcných etap. Tato fakturace je pro 

objednatele lepším řešením, neboť může mít dokonalejší kontrolu nad 

průběhem realizace stavby. Věcná fakturace se v praxi používá spíše 

výjimečně. [19] 

Fakturace po ukončení díla 

Fakturace po ukončení díla znamená, že zhotovitel vystavuje jednu fakturu 

po řádném splnění kompletního díla. Součástí konečné faktury musí být 

vyplněná a podepsaná její příloha a oprávněnými osobami obou 

smluvních stran podepsán předávací protokol. Bez těchto příloh nemusí 

být faktura uhrazena. [19] 
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Pozastávky 

Pozastávky jsou součástí smlouvy o dílo. Jsou stanoveny procentem 

z ceny stavby (obvykle 10%). K proplacení faktury na tuto částku dochází 

až po předání díla a odstranění kolaudačních závad. Pozastávka může být 

v některých případech prodloužena na záruční dobu stavby. Objednatel 

má právo v průběhu záruční doby pozastávku použít k uhrazení nákladů 

ze vzniklých vad, pokud není zhotovitel schopen je sám v řádném termínu 

odstranit. [14] 
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8 ANALÝZA KONKRÉTNÍHO PROJEKTU 

8.1 Charakteristika společnosti UNICON, spol. s r.o. 

Podklady pro praktickou část bakalářské práce poskytl pan Ing. Jiří Jakub, 

společník a zároveň jednatel společnosti UNICON, spol. s r.o. 

Výpis z obchodního rejstříku: 

Datum zápisu: 20. června 1991 

Obchodní firma: UNICON, spol. s r.o. 

Sídlo:   Hrotovická 190, Třebíč 674 01 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál: 7 600 000 Kč 

Předmět podnikání: 

 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského 

zákona 

 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

Statutární orgán: 

Jednatel:  Ing. Jan Furiš 

  Den vzniku funkce: 20. června 1991 

  Ing. Jiří Jakub 

  Den vzniku funkce: 20. Června 1991   [20] 

Společnost zastupují oba jednatelé samostatně. Podepisování za 

společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu 

společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv z obou jednatelů. 
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Společníci: 

Společník:  JFT engineering s.r.o. 

Hrotovická 190, 674 01 Třebíč 

Vklad: 7 600 000 Kč 

Obchodní podíl: 100 %     [20] 

Firma působí v oblasti výroby a montáže ocelových konstrukcí, včetně 

opláštění. Zabývá se také realizací a rekonstrukcemi staveb, a výrobou 

betonových prefabrikátů. Usiluje o spokojené zákazníky, a proto v 

minulých letech provedla opatření, aby mohla získat příslušné certifikáty a 

oprávnění pro výrobu ocelových konstrukcí a provádění staveb např. 

Certifikát systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001-2009 ve 

spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006.  

Tabulka 2. – Obrat společnosti UNICON, spol. s r.o. 

Obrat UNICON, spol. s r.o. 

Rok Obrat 

2011 147 899 000 Kč 

2012 197 146 000 Kč 

2013 143 650 000 Kč 

2014 223 046 000 Kč 

2015 227 158 000 Kč 

Zdroj: Vlastní, podle [20] 
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Graf 3. – Obraty společnosti UNICON, spol. s r.o. 

 

Zdroj: Vlastní, podle [20] 

Některé realizované zakázky: 

Montáž západního ocelového vestavku na brněnském výstavišti 

Obrázek 3., 4. – Pavilon P, BVV Brno 

Zdroj: podle [22] 
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Konstrukce montážní haly pro firmu Hyundai v Nošovicích 

 Obrázek 5., 6. – Hyundai Nošovice 

Zdroj: podle [22] 

8.2 Popis konkrétní stavební zakázky 

Firma DEKTRADE a.s. vyhlásila soutěž na vyhotovení zakázky se 

zadáním: Skladovací hala a administrativní objekt DEK Praha Malešice, 

do které se firma UNICON, spol. s r.o. přihlásila. Vyhotovila podle 

podmínek zadání nabídku. Se splněním všech potřebných podmínek a 

kvalifikací byla nabídka firmy UNICON, spol. s r.o. vybrána.  

Dne 19. května 2014 došlo k závaznému přijetí a podepsání objednávky. 

Byly upřesněny všechny termíny a náležitosti, aby mohlo dojít k uzavření 

Smlouvy o dílo. K podpisu smlouvy došlo dne 2. Června 2014. 

8.2.1 Smlouva o dílo 

Smluvní strany 

Objednatel: DEKTRADE a.s. 

  Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10 

 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8093 

IČ: 48589837 

DIČ: CZ699000797 
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Zhotovitel: UNICON, spol. s r.o. 

 Hrotovická 190, 674 01 Třebíč 

 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21639 

IČ: 15777821 

DIČ: CZ15777821      [23] 

Předmět díla 

Předmětem díla je provedení součástí stavby označené jako 

„Administrativní a skladovací areál DEKTRADE Malešice, Praha, ul. 

Průmyslová“. Předmětem smlouvy o dílo je provedení kompletní dodávky 

montáže ocelových konstrukcí objektů SO 01, 02 a 03 vč. Zpracování 

dílenské dokumentace a statického posudku, a to v souladu s nabídkou 

zhotovitele a projektovou dokumentací nebo její příslušnou částí 

vypracovanou spol. TIPRO Projekt, spol. s r.o. v souladu s dohodnutými 

úpravami díla přičemž zhotovitel je oprávněn provést změny projektu, 

které vyhoví příslušným normám a statickým výpočtům a nezmění 

charakter díla vyplívající z původního projektu.  

Místo plnění zakázky katastrální území Malešice v Praze, p.č. 25/81/2 a 

navazující. [23] 

Lhůta výstavby 

Plánovaná podle smlouvy o dílo: 

 zahájení stavby    18. 6. 2014 

 kompletní ukončení díla a předání 15. 10. 2014 
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Cena stavební zakázky 

Plánovaná podle smlouvy o dílo: 

cena celkem bez DPH   21 930 680 Kč 

DPH (21 %)       4 605 443 Kč 

Cena včetně DPH    26 536 123 Kč 

Tato cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, které 

při plnění svého závazku dle smlouvy vynaloží. [23] 

Platební podmínky 

a) Objednatelem nebudou poskytovány žádné zálohy před zahájením 

provádění díla. 

b) Cena za provedení díla bude hrazena objednatelem průběžně vždy 

po dokončení ucelené části díla a to na základě dílčích faktur 

vystavených zhotovitelem. 

c) Po řádném předání díla bude vystavena konečná faktura na 

zbývající část ceny za provedení díla. 

d) Z každé faktury bude uhrazeno 90 % fakturované částky ve lhůtě 

splatnosti. Dalších 5 % fakturovaných částek bude uhrazeno po 

řádném dokončení a předání a celého převzetí díla. Zbývajících 5 

% uhradí objednatel po uplynutí záruční doby a po odstranění 

všech záručních vad vytknutých v průběhu záruční doby. [23] 

Záruka za jakost 

a) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne 

řádného protokolárního převzetí díla objednatelem v délce 60 

měsíců.  

b) Zhotovitel bude objednateli poskytovat bezplatný záruční servis a 

odstranění vad na objednatelem reklamované vady díla po celou 

záruční dobu této smlouvy. [23] 
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8.2.2 Realizace zakázky 

Dne 10. 6. 2014 došlo k předání staveniště za přítomnosti zástupce 

objednavatele, zástupce zhotovitele a stavebního dozoru. O předání 

staveniště byl sepsán zápis, který byl podepsán všemi zúčastněnými 

stranami.  

Objednatel před zahájením prací zajistil všechny potřebné povolení pro 

realizaci zakázky a muselo být zajištěno vybavení staveniště. Zhotovitel 

informoval objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 

poradách a kontrolních dnech, které byly zhotovitelem organizovány dle 

vzájemně odsouhlaseného plánu a případně dle potřeby. Na těchto 

kontrolních dnech a poradách byla vždy přítomna odpovědná osoba. 

Při realizaci díla byl veden stavební deník, kde byly zaznamenávány 

veškeré skutečnosti o průběhu všech prací. Nejméně jednou za týden 

kontroloval objednatel nebo osoba za to odpovědná ze strany objednatele 

průpis záznamů. 

Zhotovitel zahájil práce dne 18. 6. 2014, a to montáží nosné ocelové 

konstrukce objektu SO 01. Dále přesně podle harmonogramu montáží 

nosné ocelové konstrukce objektu SO 02, montáží střešního ztužidla 

objektu SO 03. Následovně montáží fasádních prvků a kotvení markýzy 

SO 03 a nakonec montáží markýzy a sloupků dělících stěn objektu SO 03. 

Všechny práce byly ukončeny dne 30. 9. 2014.  

Kompletní ukončení díla a předání staveniště bylo dle harmonogramu 

naplánováno na 15. 10. 2014, ale objednatel si vyžádal další doplňující 

konstrukce a úpravy u objektů. Proto byl sepsán ještě dodatek ke Smlouvě 

o dílo a plánované ukončení díla a předání se posunulo až na termín 15. 

12. 2014. [24] 
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Obrázek 7. – Realizovaná zakázka DEKTRADE, a.s. Malešice 

 

Zdroj: [27] 

Na fotografii je vidět už postavená část ocelové konstrukce napojená na 

stávající betonovou konstrukci. 

8.2.3 Cena zakázky 

V následující tabulce je rozepsána konečná částka za dílo. Částka je 

uvedena bez DPH, neboť došlo k přenesení daňové odpovědnosti na 

objednatele. 

Tabulka 3. – Celková cena zakázky 

Cena za dílo Částka bez DPH 

Stanovená ve Smlouvě o dílo 21 930 680,00 Kč 

Dodatek č.1 k SoD 453 000,00 Kč 

Cena celkem 22 383 680,00 Kč 

Zdroj: vlastní, podle [23], [24] 

Cena za stavební zakázku byla dodržena, tak jak bylo dáno ve Smlouvě o 

dílo. V průběhu výstavby nevznikly žádné vícepráce, čili nebyla cena za 

zakázku o tyto práce navýšena. Faktury byly vystaveny na částky, které 

dodržely smluvenou cenu za zakázku. 
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8.2.4 Financování zakázky 

Zhotovitel, vzhledem k jeho finanční situaci, byl schopen pokrýt finanční 

náklady spojené s průběhem stavební zakázky z vlastních zdrojů. 

Úplně prvotní náklady pro zhotovitele byly zajistit materiál na výrobu 

ocelových konstrukcí, které činily 1 932 766 Kč.  

V případě, že by společnost UNICON, spol. s r.o. nebyla schopna 

financovat zakázku z vlastních zdrojů, musela by si najít jiný zdroj 

finančních prostředků. Tato situace bude navrhnuta následně. 

8.2.5 Fakturace zakázky 

Společnost UNICON, spol. s r.o. fakturovala průběžně vždy po dokončení 

ucelené části díla. Bylo použito přenesení daňové odpovědnosti ze 

zákona o DPH (21 %), proto daň vždy odvedl objednatel.  

Vystavené faktury měly splatnost vždy 30 dní od vystavení, po domluvě 

mezi zhotovitelem a objednatelem by však tato lhůta mohla být 

prodloužena.  

Po řádném předání díla byla vystavena konečná faktura na zbývající část 

ceny za provedení díla. Celkem byly vystaveny čtyři faktury. 

Průběh fakturace pro společnost DEKTRADE, a.s. je zaznamenám 

v následující tabulce. 

Tabulka 4. – Průběh fakturace 

Faktura 
Označení 

faktury 

Datum 

vystavení 

Datum 

splatnosti 

Částka k úhradě bez 

DPH 

Faktura č. 1 11140191 7. 7. 2014 7. 8. 2014 5 684 492,00  Kč 

Faktura č. 2 11140255 30. 8. 2014 30. 9. 2014 13 581 957,00 Kč 

Faktura č. 3 11140395 30. 11. 2014 31. 12. 2014 2 664 232,00 Kč 

Faktura č. 4 11140402 22. 12. 2014 21. 1. 2015 453 000,00 Kč 

Zdroj: vlastní, podle [25] 
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Platba faktur proběhla převodem částky z účtu na účet. Zhotovitel chtěl mít 

jistotu, kdyby nastaly nečekané problémy ze strany objednatele, že mu 

budou vystavené faktury zaplaceny. Proto bylo z jeho strany objednateli 

navrhnuto opatření v podobě Factoringové smlouvy.  

K sepsání Factoringové smlouvy došlo dne 21. 7. 2014 u společnosti: 

Factoring KB a.s.; 

se sídlem náměstí Junkových 2772/1, Praha 5 155 00; 

Factoringový limit:  11 000 000 Kč 

Předfinancování:  85 % pro všechny odběratele 

Provize:   0,30 % 

Úroková sazba:  PRIBOR + 1,50 % p.a.   [26] 
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9 NÁVRH ALTERNATIVNÍHO ZPŮSOBU 
FINANCOVÁNÍ STAVEBNÍ ZAKÁZKY 

V případě, že by zhotovitel neměl dostatečné množství prostředků na 

financování z vlastních zdrojů, byla možnost navrhnout jako alternativní 

řešení financování stavební zakázky v podobě využití finančních zdrojů od 

banky.  

Jedním z častých způsobů výpůjčky finančních zdrojů od banky je úvěr. 

Tato možnost financování je velmi individuální, protože každá z bank 

nabízí jiný úrok i podmínky pro zřízení úvěru. Banky nastavují tyto 

podmínky přesně na daný projekt a podle klienta, jinými slovy se to dá 

vyjádřit jako bonifikace klienta. Banka zatřídí klienta dle určitých kritérií do 

svých bonifikačních tabulek, na základě toho jim určuje výši úroků, délku 

splatnosti a další podmínky. Vypůjčená částka bude však přizpůsobena 

tak, aby byl zhotovitel schopen tuto půjčku splácet a nedostal se do tíživé 

finanční situace. 

Daná částka by byla použita na pokrytí prvotních nákladů na stavební 

materiál, která činí 1 932 766 Kč. Další náklady spojené s výstavbou 

budou už hrazeny po vystavení faktury zpětně od investora, neboť 

splatnost faktur je 30 dní. 

Návrh alternativ byl proveden od dvou následující bank:    

 Československá obchodní banka a. s., známá pod zkratkou ČSOB, 

a.s. 

 Komerční banka, a.s. známá pod zkratkou KB, a.s. 

9.1 Popis navrhovaného financování od dané banky 

9.1.1 ČSOB, a.s. 

ČSOB banka nabízí celou řadu možností vypůjčení finančních zdrojů pro 

podnikatele a firmy. Neboť požadovaná částka není příliš vysoká, bude 

pro naši potřebu, po odborné konzultaci, nejvhodnější volbou krátkodobý 

úvěr.  

V tomto případě se jedná o variantu krátkodobého úvěru bez dokládání 

účelu, který je určený k pokrytí přechodného nedostatku finančních 



48 

 

prostředků tzv. kontokorentní úvěr. V tomto případě byl navrhnut 

kontokorentní úvěr v čerpané výši 2 000 000 Kč. 

Návrh úvěru je popsán v následující tabulce: 

Tabulka 5. – Kontokorentní úvěr  

Limit 2 000 000 Kč 

Konečná splatnost Na dobu neurčitou  

Splácení Jednorázové nejpozději k datu konečné splatnosti 

Úročení 10,5 %, dle bonifikace 

Bonifikace Min. měsíční obrat na účtu 50 % výše úvěru = 1 000 000 Kč 

Správa úvěru 100 Kč/měsíc 

Podmínky Zavedení podnikatelského účtu 

Zdroj: vlastní, podle [28] 

Zákazník neboli v tomto případě dodavatel, by si musel založit účet pro 

čerpání tohoto úvěru. Pokud by došlo k jednorázovému čerpání celé 

částky výše úvěru, platí úrok 10,5 % na vybranou částku. Ta musí být poté 

splacena nejpozději k datu konečné splatnosti a jeden den musí zůstat 

částka netknuta. Musí však také stále platit podmínka obratu na účtu 

minimálně 50 %. Mimořádné splátky jsou povoleny a není za ně nic 

účtováno.  

Po využití a splacení kontokorentu nemusí být účet zrušen, ale pokud 

bude zákazník potřebovat, může ho využívat nadále pro své účely za stále 

daných podmínek. 

9.1.2 Komerční banka, a.s. 

Komerční banka taktéž nabízí celou řadu vypůjčení finančních zdrojů. Po 

odborné konzultaci v bance byl navrhnut také úvěr v podobě Profi úvěru, 

který slouží právě k financování oběžných prostředků, provozních potřeb 

nebo k pořízení hmotného investičního majetku. 
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Profi úvěr je od vyčerpání částky, v tomto případě 2 000 000 Kč, splácen 

postupně v pravidelných měsíčních splátkách s určenou výší úroku. 

Mimořádná splátka je povolena a není nějak zpoplatněna. 

Návrh úvěru je popsán v následující tabulce: 

Tabulka 6. – Profi úvěr  

Limit 2 000 000 Kč 

Doba splatnosti 60 měsíců  

Splácení Průběžně splácený - lineární 

Úroková sazba 12,53 % p.a. 

Správa úvěru 600 Kč/měsíc 

Za realizaci úvěru 13 000 Kč 

Podmínky Zavedení podnikatelského účtu 

Zdroj: vlastní, podle [29] 

Tabulka 7. - Splátkový kalendář Profi úvěru 

Rok Zůstatek jistiny Splátka jistiny Splátka úroků Celková splátka 

1 2 000 000,00  399 999,96 227 628,33 627 628,29 

2 1 600 000,04 399 999,96 177 508,35 577 508,31 

3 1 200 000,08 399 999,96 127 388,35 527 388,31 

4 800 000,12 399 999,96 77 268,34 477 268,30 

5 400 000,16 400 000,16 27 148,36 427 148,32 

Zdroj: vlastní, podle [29] 

Celková výše úvěru s připočtením úroků, poplatku za vedení úvěru a 

jednorázovým poplatkem za realizaci úvěru činí 2 685 941,53 Kč. 

Dodavatel by přeplatila 685 941,53 Kč. Konstantní je splátka jistiny. 
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9.2 Porovnání návrhů alternativního financování 

Dané návrhy je nutné porovnat a vybrat jednu z variant, která by byla pro 

dodavatele výhodnější.  

Kontokorentní úvěr je navrhnut na jeden rok. Není však podmínkou po této 

uplynulé době jej zrušit, což by mohlo dodavateli umožnit využívat jej 

nadále pro nečekané finanční náklady. S tím běží však nadále poplatek za 

vedení účtu 100 Kč. Jedinou velkou nevýhodou u kontokorentního úvěru 

je to, že musí být na účtu minimální obrat 50 % z vypůjčené částky. 

Profi úvěr je navrhnut na dobu pěti let, čímž je na tuto dobu dodavatel 

zatížen jeho splácením. Výhodou je, že po doplacení poslední splátky je 

ukončen a zaniká s ním i zavedený účet, čili neběží dále poplatek za 

vedení účtu. Má však větší úrok o 2,03 % oproti kontokorentnímu úvěru. A 

je zde poplatek za vedení účtu vyšší o 500 Kč než u kontokorentního 

úvěru. Další nevýhodou je poplatek ve výši 13 000 Kč za realizaci úvěru. 

Po porovnání podmínek, za kterých by bylo možné si od bank vypůjčit, 

vychází asi nejlepším řešením zvolit ČSOB banku a její návrh 

kontokorentního úvěru. Neboť její podmínky jsou pro dodavatele, tedy 

firmu UNICON, spol. s r.o. nejvýhodnější. Tato varianta nabízí možnost 

dlouhodobější využití, ale není podmínkou každý rok tyto finanční zdroje 

využít.   
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10  ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo definovat a navrhnout možnosti 

financování stavební zakázky z pohledu dodavatele. 

Začátek bakalářské práce je věnován uvedení do stavebnictví a 

stavebního trhu. V práci jsou rozebrány subjekty na stavebním trhu, jako je 

například dodavatel, investor, projektant atd. Dále pak jsou popsány ceny 

ve stavebnictví, jejich druhy a tvorba. Hlavním bodem této části jsou 

možností financování stavebních zakázek, kde jsou rozebrány interní a 

externí zdroje.  

V praktické části dochází nejprve k seznámení s firmou UNICON, spol. 

s r.o., která ochotně poskytla materiály k realizované zakázce. Tato 

zakázka je zde dále analyzována. Je popsána Smlouva o dílo, mezi 

kterými smluvními stranami došlo k jejímu sepsání, jaký je předmět díla, 

platební podmínky atd. Následně je pak popsána realizace zakázky, cena 

zakázky, její fakturace a financování.  

Jelikož dodavatelská firma působí na stavebním trhu úspěšně již několik 

let, byla schopna financovat stavební zakázku ze svých zdrojů a nebyla 

nucena obracet se na banky a řešit možnosti, jak zakázku zafinancovat. 

Ovšem cílem této bakalářské práce je právě navrhnout zajištění finančních 

zdrojů, pokud by dodavatelská firma schopna financovat stavební zakázku 

nebyla. Proto jsou navrhnuty alternativní způsoby, jak by se dala tato 

problematika vyřešit. Jednou z možností návrhů je poskytnutí pomoci 

v podobě Kontokorentního úvěru od banky ČSOB, a.s. a druhou možností 

je Profi úvěr od Komerční banky, a.s. 

Ze zmíněných návrhů vyšla asi jako nejlepší varianta zvolit Kontokorentní 

úvěr, neboť banka jej může využívat dlouhodobě. Například na následující 

realizované stavby nebo na nečekané finanční výlohy v podobě pořízení 

stroje potřebného k realizaci stavby. 
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