
 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

Cílem bakalářské práce je popis a vyhodnocení použitých zdrojů financování 

stavební zakázky, návrh možných alternativ financování a závěrečné vyhod-

nocení použitých finančních zdrojů vůči alternativním zdrojům. Teoretická 

část pojednává o soukromých a veřejných zakázkách, investičním rozhodo-

vání, zdrojích financování stavební zakázky a dotační politice státu. Praktická 

část popisuje soukromou zakázku firmy. Analyzuje financování zakázky a vy-

hodnocuje použité finanční zdroje vůči alternativním. 

Soukromá stavební zakázka, bankovní úvěr, dotační titul, finanční zdroje, pří-

stavba výrobní a skladovací haly 

The aim of the bachelor thesis is to describe and evaluate the used sources 

of financing the construction contract, to propose possible financing alterna-

tives and final evaluation of used financial resources against alternative 

sources. The theoretical part deals with private and public procurement, in-

vestment decisions, sources of financing the construction contract and state 

subsidy policy. The practical part describes the company's private contract. It 

analyzes the financing of the contract and evaluates the financial resources 

used against the alternative. 
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Financování stavební investice je pro soukromého investora náročný úkol, je-

likož je třeba do detailu posuzovat jak samotný účel investice, tak možné 

zdroje financování. Je nutné zvolit investici, jejíž náklady jsou v takové výši, 

která neohrozí existenci soukromého investora. Aby investice přinášela v bu-

doucnu očekávanou hodnotu, je velmi důležité optimálně zvolit skladbu 

zdrojů financování. 

Bakalářská práce rozebírá problematiku použití finančních zdrojů stavební 

zakázky firmy Adria Gold v podobě přístavby výrobně skladovací haly. Cílem 

bakalářské práce je popis a vyhodnocení použitých zdrojů financování sta-

vební zakázky, návrh možných alternativ financování a závěrečné vyhodno-

cení použitých finančních zdrojů vůči alternativním zdrojům. 

Teoretická část nejprve charakterizuje pojem stavební zakázka. Dále jsou zmi-

ňováni účastníci stavebního trhu a jejich role. Poté je charakterizováno inves-

tiční rozhodování a rozdělení projektu na životní fáze. V další návaznosti jsou 

rozebírány zdroje financování stavební zakázky, které se dělí na interní a ex-

terní zdroje. Závěrečná kapitola se zabývá dotační politikou státu a charakte-

rizuje dotace a operační programy z fondů Evropské unie. 

V praktické části je popisován soukromý investor stavební zakázky, kterým je 

společnost Adria Gold. Jsou zmiňovány základní informace o společnosti, 

právní forma, sídlo, počet a organizační uspořádání zaměstnanců. V další ka-

pitole je popisována investice z hlediska technického, organizačního i finanč-

ního. Rovněž jsou uvedeni konkrétní účastníci výstavbového projektu a 

finanční situace v podobě obchodních výsledků společnosti. Dále je pouká-

záno na konkrétní výstupy, které firmě přinesla realizace zakázky. V závěreč-

ných dvou kapitolách jsou uvedeny použité zdroje pro financování stavební 

zakázky ve formě podnikatelského úvěru od Raiffeisenbank, dotačního titulu 

Evropské unie prostřednictvím SZIF a dofinancování části investice z vlastních 

zdrojů firmy. Dále je uvedeno shrnutí použitých finančních zdrojů, vyčíslení 

celkové ceny zakázky a návrh možných alternativních zdrojů financování. 
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Stavební výroba se vyznačuje podle svých charakteristických znaků jako za-

kázková výroba. Výsledky stavební výroby mohou být různé, a to například 

ucelené stavební objekty nových staveb, modernizace, rekonstrukce, opravy 

a údržby staveb nebo částí stavebních objektů. Typickým znakem stavební 

výroby je to, že je většinou znám investor (odběratel). Základním podkladem 

pro stavební zakázku je z technického hlediska stavební dokumentace, z eko-

nomického pohledu rozpočet stavby a zavazujícím dokumentem je pro reali-

zaci zakázky smlouva o dílo.  

Stavební výroba je organizačně náročná z následujících důvodů: 

• výsledek stavební výroby je stacionární, což vyžaduje přesun výrobních 

činitelů na místo výstavby, 

• je většinou technologicky a materiálově náročná, 

• pro stavební výrobu je typický delší výrobní cyklus, 

• požadavky na finanční řízení stavební zakázky jsou vyšší než u průmys-

lové výroby. [1] 

 

Stavební zakázky z pohledu investora se rozdělují na dva typy. Při stavební 

výrobě se jedná buď o soukromou stavební zakázku anebo veřejnou stavební 

zakázku. [1]  

 

Jedná-li se o soukromou stavební zakázku, je investorem buď fyzická anebo 

právnická osoba. Soukromé zakázky jsou dvojího charakteru, a to individuální 

zakázky, nebo zakázky v rámci podnikatelské sféry. U první zmiňované není 

realizace prováděna v rámci podnikatelské činnosti a investorem je zpravidla 

fyzická osoba. Jedním z příkladů je výstavba rodinného domu. U zakázek 

v podnikatelské sféře vystupuje investor ve formě fyzické či právnické osoby. 

Dodavatel a investor jsou zavázáni smluvním vztahem v podobě smlouvy o 

dílo. Následný průběh zakázky musí odpovídat kritériím podle zákona č. 
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89/2012 Sb., Občanský zákoník a podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních 

korporacích. Výběrové řízení je zvoleno dle uvážení soukromého investora. 

[2] 

 

Veřejné zakázky jsou obecně dány zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání ve-

řejných zakázek. Realizace veřejných zakázek je uskutečňována na základě 

smluvního vztahu mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli. Předmětem 

smlouvy je poskytnutí služeb, dodávek či stavebních prací za úplatu. Investo-

rem je stát, instituce správy a státní samosprávy (obce, kraje) nebo jiné státní 

útvary v přenesené působnosti, popřípadě soukromý investor v určitých pří-

padech. Veřejná zakázka stavebních prací a její předmět je popsán v §14 zá-

kona o zadávání veřejných zakázek. Podle druhu prací se veřejná zakázka 

stavebních prací dělí: 

• Provedení stavebních prací a činností. 

• Projektové nebo inženýrské činnosti, které slouží k realizaci stavebních 

prací. 

• Zhotovení stavby, představující výsledek stavebních a montážních 

prací. [2] 

Stavbou je pro účely tohoto zákona výsledek stavebních nebo montážních 

prací vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hos-

podářské nebo technické funkce. Bez ohledu na právní formu spolupráce 

mezi zadavatelem a dodavatelem se za veřejnou zakázku na stavební práce 

považuje rovněž zhotovení stavby odpovídající požadavkům stanoveným za-

davatelem, přičemž za odpovídající požadavkům stanoveným zadavatelem 

se považuje stavba, u níž má zadavatel rozhodující vliv na druh nebo projekt 

stavby. [2] 

 

Zákon o zadávání veřejných zakázek definuje zadavatele do čtyř možných ka-

tegorií na zadavatele veřejného, dotovaného, sektorového či dobrovolného. 

[2] 
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V této kategorii jsou výslovně uvažovány subjekty: 

• Česká republika a organizační složka státu, která je považována za sa-

mostatného zadavatele, 

• Česká národní banka, 

• státní příspěvková organizace, 

• územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace, 

•  jiná právnická osoba při splnění požadovaných podmínek (tyto pod-

mínky jsou uvedeny v § 4 zákona o zadávání veřejných zakázek). [2] 

V případě dotovaného zadavatele se jedná o fyzickou či právnickou osobu za-

dávající nadlimitní nebo podlimitní veřejnou zakázku, která přesahuje 

200 000 000 Kč, nebo více než 50 % peněžních prostředků. V obou případech 

se jedná o peněžní prostředky poskytnuté buď z rozpočtu veřejného zadava-

tele, nebo z rozpočtu Evropské unie, či z rozpočtu cizího státu. Výjimku tvoří 

případy, kdy je veřejná zakázka uskutečňována mimo území Evropské unie. 

[2] 

Sektorovým zadavatelem je definován veřejný zadavatel, jenž zadává veřejné 

zakázky včetně sektorových koncesí. Dalším případem sektorového zadava-

tele je považován zadavatel při výkonu relevantní činnosti, vykonávající tuto 

činnost v důsledku výhradního nebo zvláštního práva, popřípadě pokud je 

veřejnému zadavateli umožněno nad touto osobou uplatnit dominantní vliv, 

ať už přímo či nepřímo. Definice, co je to relevantní činnost je uvedena v zá-

koně o zadávání veřejných zakázek, v jeho sedmé části v § 153. [2] 

Ve výše zmíněném zákoně není pojem „dobrovolný zadavatel“ výslovně uve-

den, nicméně lze jej charakterizovat dle možného vzniku dvou situací: 

• pokud zadavatel zahájí zadávací řízení, ačkoliv k tomu není povinen, 
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• jakákoliv jiná osoba, jež zahájí zadávací řízení na veřejnou zakázku, i 

když nemá povinnost tímto způsobem postupovat. 

V obou situacích se příslušný subjekt stává zadavatelem k danému zadáva-

cím řízení a je povinen dodržovat postupy stanovené zákonem o veřejných 

zakázkách. [2] 

 

Povinností zadavatele je stanovení předpokládané výše ceny veřejné zakázky, 

čímž se rozumí předpokládaná výše úplaty při plnění veřejné zakázky. Výše 

úplaty je uvedená v peněžních jednotkách a stanovená zadavatelem k oka-

mžiku zahájení zadávacího řízení. Předpokládaná hodnota zakázky musí dle 

povinnosti zadavatele zahrnovat všechna plnění tvořící jeden funkční celek a 

časovou souslednost. Veřejné zakázky jsou rozděleny podle předpokládané 

výše ceny na veřejné zakázky nadlimitní, podlimitní a veřejné zakázky malého 

rozsahu. Limitní hodnoty veřejných zakázek jsou uvedeny v nařízení vlády č. 

172/2016 o stanovení finančních limitů pro účely zákona o zadávání veřej-

ných zakázek. [3]  

Níže sestavená tabulka uvádí finanční limity veřejných zakázek platné do 

31.12.2017 a finanční limity platné od 1.1.2018. Tyto limity jsou rozděleny a 

přiřazeny dle výše zmíněného zákona ke konkrétním druhům veřejných 

zakázek či koncesí. Limity, které rozdělují veřejné zakázky na podlimitní, 

nadlimitní a zakázky malého rozsahu jsou průběžné aktualizovány v intervalu 

dvou let. V současnosti jsou platné finanční limity od 1. Ledna 2018. Hodnoty 

stanovených finančních limitů jsou dělícím bodem mezi podlimitními 

veřejnými zakázkami a nadlimitními veřejnými zakázkami. [3] 
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Podle poslední aktualizace je patrný mírný narůst limitních hodnot oproti 

minulému dvouletému období. Porovnání aktuálních limitních hodnot s 

minulými limitními hodnotami je patrné z tabulky 2-1 uvedené níže. [3]  

Tabulka 2-1: Finanční limity pro veřejné zakázky s platností od 1.1.2018 [3] 

Veřejné zakázky nadlimitní jsou veřejné zakázky, které mají předpokládanou 

hodnotu rovnu nebo vyšší vůči finančním limitům uvedeným dle výše zmí-

něné tabulky. [5] 

Jedná se o veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nedosahuje hra-

nice zákonem stanovených limitních hodnot, ale převyšuje zákonem stano-

vené limity pro zakázky malého rozsahu. [5] 

Rozhraní mezi nadlimitními a podlimitními druhy veřejných zakázek se liší 

podle konkrétních předmětů zakázek a podle konkrétních typů zadavatelů. 

Druhy veřejné zakázky/kon-

cese 

Finanční limity platné 

do 31.12.2017 

Finanční limity platné 

od 1.1.2018 

dodávky a služby zadávané 
Českou republikou a stát-
ními příspěvkovými organi-
zacemi 

 

3 686 000 Kč 

 

3 873 000 Kč 

dodávky a služby zadávané 
dle § 2 odst. 2 písm. d) zá-
kona, a dotovanými zada-
vateli 

 

5 706 000 Kč  

 

5 944 000 Kč 

dodávky a služby zadávané 
sektorovými zadavateli 

11 413 000 Kč 11 915 000 Kč 

stavební práce 142 668 000 Kč 149 224 000 Kč 

koncese na služby 142 668 000 Kč 149 224 000 Kč 
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Jsou tedy dány zákonem odlišné limitní hodnoty pro dodávky či služby v zá-

vislosti na typu zadavatele. Nicméně pokud se jedná o veřejnou zakázku sta-

vebních prací, je zde zákonem stanovený jednotný limit pro všechny typy 

zadavatelů. [5] 

Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce činí 

149 224 000 Kč. [5] 

V případě, že předpokládaná hodnota zakázky splní limit ve výši 2 000 000 Kč 

pro dodávky a služby, 6 000 000 Kč pro stavební práce, jedná se o zakázku 

malého rozsahu. [5] 

 

Kvalifikačními předpoklady se rozumí vlastnosti či podmínky, které musí pří-

slušný dodavatel veřejné zakázky splňovat. Z obecného hlediska je cílem, aby 

uchazeč byl schopen splnit předmět plnění zadané veřejné zakázky. Na zá-

kladě kvalifikačních předpokladů zadavatel vyhodnotí, zda je uchazeč vhod-

ným či nikoliv. Pokud se jedná o nadlimitní zakázku, je zadavatel dokonce 

povinen dle zákona o veřejných zakázkách požadovat po uchazeči alespoň 

částečné prokázání kvalifikační způsobilosti. [4] 

Zákon o zadávání veřejných zakázek terminologicky nově rozlišuje kvalifi-

kační kritéria, a to na kritéria způsobilosti a kritéria kvalifikace. [4] 

V případě nadlimitních veřejných zakázek je zadavatel povinen vyžadovat kri-

téria způsobilosti. Jsou zde posuzována kritéria základní a profesní způsobi-

losti. Základní způsobilost zmiňuje zejména povinnost dodavatele prokázat, 

že nebyl odsouzen pro trestný čin, nemá nedoplatky daňové, zdravotního i 

sociálního pojištění, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a není v li-

kvidaci. Způsob prokázání je stanoven v zákoně o zadávání veřejných zakázek 

v § 75. Profesní způsobilost je prokazována dodavatelem předložením výpisu 

z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence. Zadavatel může klást důraz 
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na prokázání oprávnění dodavatele k podnikání v rozsahu předmětu plnění 

dané veřejné zakázky. [4] 

Zadavatel je v případě nadlimitních veřejných zakázek oprávněn požadovat 

po dodavateli kritéria kvalifikace. Mezi kritéria kvalifikace jsou zahrnována 

ekonomická a technická kritéria. Ekonomická kvalifikace může být dána na-

příklad minimálním ročním obratem dodavatele. Technickou kvalifikaci lze 

prokázat předložením referenčních zakázek realizovaných dodavatelem. 

V případě dodávky stavebních prací se jedná o referenční zakázky za dobu 5 

let, pro dodávky zboží či služeb za dobu 3 let. Dalšími aspekty pro splnění 

technických požadavků zadavatele jsou například doložení osvědčení o od-

borné způsobilosti osob vykonávajících zakázku. [4] 
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Účastníci výstavby neboli stavebního trhu jsou subjekty, jichž se realizace pro-

jektu stavby dotýká. Mohou jimi být právnické i fyzické osoby. Ve výstavbě se 

rovněž často vyskytují zástupci soukromé i veřejné sféry. Role účastníků sta-

vebního trhu jsou: 

• Stavebník (investor) je veřejně odpovědnou osobou, jelikož právě v jeho 

prospěch je stavba realizována. Z obecného hlediska investor je 

osoba, jež vkládá do projektu finanční prostředky. [7] 

• Vlastník je osobou zapsanou v katastru nemovitostí, tudíž má vlastnická 

práva k dotčeným pozemkům či stavbám. [7] 

• Uživatel je osoba, která bude výslednou stavbu užívat s cílem splnění 

investičního záměru. [7] 

• Vyšší dodavatel vede výstavbu na staveništi podle příslušné dokumen-

tace. Do své dodávky zahrnuje mimo vlastní výrobky, služby či práce 

rovněž jejich kompletaci. Může být označován jako zhotovitel stavby, 

pokud je přímým dodavatelem stavebníka. [7] 

• Dodavatel je zavázán svým podpisem smlouvy ke konkrétnímu plnění 

ve prospěch určitého účastníka (například vyššího dodavatele, inves-

tora). Jakou roli zastává dodavatel určuje vždy typ smlouvy. Dodavate-

lem může být například projektant, obstaratel věcí investora 

(inženýring) či zhotovitel stavby. [7] 

• Projektant obstarává zejména dokumentaci projektu a procesy, které 

vedou k přípravě a následné realizaci investičního stavebního záměru. 

[7] 

• Obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn. 

[7] 

Role jednotlivých účastníků se ve vztahu ke konkrétnímu projektu můžou ku-

mulovat. Například investor může vystupovat zároveň v pozici vlastníka i uži-

vatele. Počet účastníků výstavby se liší podle konkrétního projektu. Dalšími 

možnými účastníky jsou například subdodavatelé, inženýrské firmy nebo fi-

nanční instituce ve formě bank či pojišťoven. [7] 
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Hlavními účastníky výstavby jsou označováni investor a účastníci, kteří mají 

k investorovi přímý vztah. [6] 

Osoby či firmy vykonávající inženýrskou činnost jsou v dnešní době téměř ne-

dílnou součástí výstavbových investičních projektů. Inženýring lze rozdělit na 

dvě části, a to z pohledu, na které straně zúčastněných působí: 

a) Investorský – působnost na straně investora výstavbového pro-

jektu, [8] 

b) Dodavatelský – činnosti ve věcech zhotovitele výstavby. [8] 

Činnosti inženýringu se v rámci investičního projektu projevují ve fázi pří-

pravy a realizace a jsou různého charakteru, a to například jako funkce sta-

vebníka, obstarání projektové dokumentace, řízení přípravy a realizace 

výstavbového projektu anebo kompletace služeb, výrobků či prací potřeb-

ných k přípravě či realizaci projektu. Na obrázku uvedeném níže je zobrazeno 

schéma organizačního uspořádání účastníků výstavby. [8] 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Obrázek 3-1: Organizační schéma účastníků výstavby [8] 
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Investiční rozhodování spočívá v přijetí či zamítnutí jednotlivých investičních 

projektů. Z hlediska významnosti patří investiční rozhodování mezi nejvý-

znamnější kroky odpovědných činitelů rozhodujících se pro investici. Dopady 

na investora a jeho okolí jsou úměrně větší rozsáhlosti projektů, do nichž má 

investor záměr vkládat své prostředky. Je zřejmé, že úspěšnost jednotlivých 

projektů může významně ovlivnit podnikatelskou prosperitu firmy, a naopak 

jejich neúspěch může být příčinou výrazných obtíží, které mohou vést až k zá-

niku firmy. [9] 

Investiční rozhodování by mělo být součástí strategického plánování firmy, 

odrážet charakter firemní strategie a zejména podporovat její uskutečnění. 

Strategií se rozumí konkrétní způsoby a cíle, které zamýšlí podnik dosáhnout. 

Za nejvýznamnější cíle jsou považovány z pohledu finančního dosažení určité 

míry zisku, respektive jeho maximalizace, dosažení rentability investovaného 

kapitálu a v neposlední řadě zvyšování hodnoty firmy. Klíčovými faktory hod-

nocení investice jsou ekonomické ukazatele efektivnosti investic, kterými jsou 

čistá současná hodnota, index rentability či vnitřní výnosové procento. Výběr 

investičních projektů by měl kromě ekonomických ukazatelů být posuzován 

z hlediska strategie jednotlivých složek podniku, kterými jsou: 

• Výrobková – zaměření se na výrobky, skupiny výrobků či služeb, které 

chce podnik rozvíjet anebo naopak utlumovat, 

• Zásobovací – zajištění vstupních faktorů, 

• Inovační – úsilí rozvíjet konkrétní procesy, technologie či produkty, 

• Finanční – zdroje financování a jejich struktura, 

• Personální – jaký druh pracovníků je pro rozvoj podniku klíčový, 

• Marketingová – orientace na trhu, způsob podpory prodeje. [9] 

Výše charakterizované strategické složky patří do skupiny interních faktorů 

ovlivňujících investiční rozhodování. Avšak je třeba dbát pozornosti i vůči ex-

terním faktorům, jako jsou chování konkurenčních firem, vývoj kurzů měn, 

ceny energií a vstupních faktorů, situace na trhu apod. Externí faktory jsou 
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charakteristickým obrazem nejistot a rizik, které jsou obtížně předvídatelné, 

ale významně ovlivňují kvalitu investičního rozhodování. [9] 

 

Pro správné pochopení podstaty investování a řízení podniku je vhodné cha-

rakterizovat si investiční projekt z hlediska jednotlivých fází, které tvoří jeho 

životnost. Důležitým elementárním aspektem, aby mohl podnik zahájit roz-

hodovací procesy a úvahy, je identifikace myšlenky neboli nápadu. Z obec-

ného hlediska je projekt tvořen v časové souslednosti z jednotlivých fází: 

• Předinvestiční fáze neboli fáze předprojektová probíhá s cílem vyhod-

nocení zamýšleného projektu, posouzení jeho vhodnosti, návratnosti 

či výnosnosti. Je doporučeno klást zvýšenou pozornost předprojekto-

vým analýzám, z důvodu identifikace finančních prostředků pro ná-

klady, způsobu financování, marketingových poznatků, technických 

parametrů. Ačkoliv mohou předinvestiční analýzy být nákladné, s mí-

rou jejich propracovanosti se zvyšuje pravděpodobnost relevantního 

ohodnocení zkoumaného investičního záměru. [10] 

• Investiční fáze je reprezentována dvěma etapami, a to etapou přípravy 

a etapou realizace, v případě investic stavebního charakteru etapou 

výstavby. Pro přípravnou etapu je charakteristická zejména projekční 

činnost a interakce s dotčenými orgány. Jejím výstupem je stavební 

dokumentace a stavební povolení. Opět zde platí stejný princip jako u 

předinvestiční fáze, a to čím propracovanější je příprava v podobě do-

kumentací a harmonogramů, tím větší je pravděpodobnost eliminace 

vzniku rizik. Realizace neboli výstavba projektu je nejnákladnější po-

ložkou životního cyklu. Jedná se o dodávky zboží, služeb či výstavbo-

vých prací. Realizace končí převedením dokončeného projektu do 

zkušebního provozu a následně do provozu trvalého. [10] 

• Provozní fáze je započata kolaudačním rozhodnutím (v případě výstav-

bových projektů) a předáním stavby nebo zařízení do užívání. Fáze 

provozu je kromě očekávané produkce a výnosů rovněž spojena s ná-

klady, a to náklady provozními, na údržbu či zdokonalování zařízení. 

[10] 
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• Likvidační fáze může být výnosná z hlediska prodeje likvidovaného ma-

jetku, ale zároveň je spojena s náklady na likvidaci. Konec životnosti 

projektu však nemusí znamenat jednoznačné ukončení určité činnosti 

podniku. Naopak pomocí likvidační fáze může firma započat nový, ino-

vativnější projekt. [10] 

Na níže uvedeném obrázku je možné pozorovat vyobrazení všech fází život-

ního cyklu stavby a stavebního díla. 

 

 

 

 

Obrázek 4-1: Fáze životního cyklu stavby a stavebního díla [10] 

 

Investice je z obecného hlediska definována jako obětování současné jisté 

hodnoty za účelem získání budoucí méně jisté hodnoty. Jinými slovy se jedná 

o ekonomickou činnost, při níž se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává 

své současné spotřeby s cílem zvýšení produkce statků v budoucnosti. [11] 

Součástí každé investice je nejistota neboli riziko. Lze tedy říci, že kromě dal-

ších parametrů se různé investiční záměry liší mírou jejich rizika. Obecně 

platí, že čím větší riziko investice představuje, tím se nabízí větší zhodnocení. 

K zobrazení dopadů rizikových variant ve vztahu k vybranému kritériu hod-

nocení je používán základní nástroj v podobě rozhodovací matice. Je tvořena 

konkrétní tabulkou popsanou pomocí řádků a sloupců. V řádcích jsou vy-

psány jednotlivé možnosti rozhodnutí (rizikové varianty) a ve sloupcích kom-

binované jednotlivé faktory rizika. Výsledkem rozhodovací matice je vznik 
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pravděpodobných stavů světa, které mohou v důsledku povahy projektu na-

stat. Sestavování matice se řídí podle níže uvedených rozhodovacích pravidel 

a podle následujícího postupu: [12] 

• stanovení vhodného parametru pro zjišťování ekonomické efektivnosti, 

• kvantifikace rozhodujících parametrů, které mohou odklonit projekt od 

jeho zamýšleného řešení, 

• simulace možných scénářů vývoje projektu v reakci na změny v investič-

ním prostoru, 

• promítnutí změn v investičním prostoru do vybraného parametru, 

• vyhodnocení a výběr nejvýhodnějšího řešení. [12] 

Každá jedna investice je charakteristická svými specifickými originálními po-

žadavky nebo vlivy, které se k ní vztahují. Proto je důležité investiční záměr 

posuzovat jakožto komplexní projekt, který vykazuje určité konkrétní peněžní 

toky, ať už v podobě finančních vstupů k realizaci investice nebo výstupů ve 

formě finančních výnosů z daného investičního záměru. Dalšími faktory pro 

posuzování investic mohou být například jejich dopady, ať už sociální či spo-

lečenské. Všechny faktory včetně vstupů nebo výstupů investice jsou rovněž 

formovány různými specifickými vlivy, a to mohou být například v podobě 

soukromé zakázky snaha o maximalizaci či zvýšení tržeb podniku, posílení 

postavení na trhu nebo rozšíření výrobních kapacit apod. Ať už jsou vlivy a 

úmysly konkrétních investičních projektů jakékoliv, základním faktorem na 

počátku každé investice, který má velmi významný vliv při rozhodování, je fi-

nanční stránka projektu včetně rozhodnutí se pro konkrétní zdroj financo-

vání. [11, 12] 
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Investicí do stavební zakázky se rozumí pořízení, obnovení či rozšíření dlou-

hodobého hmotného majetku investora, s čímž souvisí rovněž způsob finan-

cování. Z hlediska finanční teorie existuje zásada financování dlouhodobého 

majetku dlouhodobými zdroji. Financování krátkodobými zdroji vzhledem ke 

splatnosti krátkodobých finančních zdrojů přináší riziko finanční tísně. Dlou-

hodobé finanční zdroje používané k financování dlouhodobého majetku lze 

rozdělit na zdroje interní a externí. [1] 

 

Financování zakázek interními zdroji může být jinými slovy nazýváno samofi-

nancování. Mezi interní zdroje jsou zařazeny: 

• nerozdělený zisk, 

• odpisy, 

• dlouhodobé rezervy. [13] 

Ve vyspělých zemích je rozhodující podíl financování investic do fixního ma-

jetku tvořen právě interními finančními zdroji neboli samofinancováním. [13] 

 

Zisk v podniku je položka, kterou se rozumí rozdíl mezi podnikovými výnosy 

a náklady. Jedná se o součást vlastního kapitálu podniku. Jinými slovy lze zisk 

charakterizovat jako kladný výsledek hospodaření, který schvaluje valná hro-

mada podniku, jež by se měla sejít do šesti měsíců od konce účetního období. 

V případě kladného výsledku hospodaření je nutno, aby valná hromada roz-

hodla ve schvalovacím řízení, jakým způsobem se vzniklým ziskem naložit. 

První z možností je rozhodnutí valné hromady o přídělu zisku do rezervního 

fondu nebo jiných kapitálových fondů společnosti dle pravidel, která jsou 

uvedena ve společenské smlouvě či ve stanovách společnosti. Předpisy týka-

jící se rezervního fondu jsou uvedeny a specifikovány blíže v zákoně o ob-

chodních korporacích. Další z možností, jak naložit se ziskem podniku, je jeho 
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použití na úhradu ztráty z minulých let, případně lze kladný výsledek hospo-

daření převést na účet nerozdělených zisků minulých let. Zajímavou možností 

při nakládání s nerozděleným ziskem je rovněž jeho použití neboli reinvesto-

vání do investiční příležitosti sloužící k rozvoji majetku podniku a rozvoji pod-

niku samotného. [14]  

 

Odpisy vyjadřují postupné opotřebení dlouhodobého hmotného a nehmot-

ného majetku za určité období vyjádřené v peněžních jednotkách. Odpisy 

rovněž vstupují jako náklad do cen výrobků, což má za důsledek, že se zvyšují 

jejich prodejem finanční příjmy podniku, nejsou však výdajovou položkou. 

Podnik tedy získává finanční prostředky vynaložené na financování majetku 

zpět v cenách ve výši tržeb svých výrobků. Z hlediska interního financování se 

jedná o velmi významný zdroj hlavně z důvodu vysoké míry stability. Odpisy 

jsou členěny do více forem, a to na odpisy účetní a daňové. Účetní odpisy jsou 

podrobeny interním předpisům dané společnosti a řídí se jejími vlastními sta-

novami. Navíc by účetní odpisy měly vyjadřovat míru skutečného opotřebení 

majetku. Kdežto daňové odpisy podléhají zákonu o daních z příjmu. Daňové 

odpisy rovněž představují nákladovou položku společnosti, což znamená po-

ložku, která snižuje základ daně pro daň z příjmu neboli tvoří tzv. daňový štít. 

Zákon o daních z příjmu stanovuje některá důležitá základní rozdělení, a to 

například rozdělení majetku podle životnosti a doby odepisování majetku a 

příslušných odpisových koeficientů do šesti odpisových skupin. Na uvede-

ném obrázku níže lze pozorovat zákonem dané odpisové skupiny, kdy každé 

skupině připadá určitá doba odepisování majetku. [13, 15] 

 

 

 

 

Obrázek 5-1: Rozdělení majetku do odpisových skupin [15] 
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Příslušný zákon o daních z příjmu č. 586/1992 Sb. rovněž stanovuje metody 

odepisování majetku, kterými jsou: 

• rovnoměrné odepisování (lineární), 

• zrychlené odepisování (degresivní), 

• ostatní odepisování – výkonové, dle doby životnosti. [16] 

Výše hodnoty odpisů je odvozená od celkové cenové hodnoty odepisovaného 

majetku neboli od tzv. odpisové základny, dále rovněž od zvolené metody a 

doby odepisování vyvozené podle příslušné odpisové skupiny. Majetek lze 

odepisovat pouze do maximální výše pořizovací ceny, reprodukční ceny, po-

případě ocenění na úrovni vlastních nákladů. Podle ZOD je také nutno, aby 

poplatník stanovil pro každý nově pořízený majetek způsob odepisování, 

který nelze po celou dobu odepisování již znovu měnit. [17]  

 

Zdrojem financování, které lze zařadit mezi interní, jsou také dlouhodobé re-

zervy, za které jsou uvažovány zdroje, které slouží pro krytí finančně nároč-

ných výdajů směřovaných ke konkrétnímu účelu. Mohou být dvojího typu, a 

to zákonné, jež snižují základ daně z příjmu, anebo ostatní. Rezervu lze tedy 

tvořit, pokud účetní jednotka předpokládá v budoucnu náklad, který může 

nepříznivě ovlivnit její výsledek hospodaření. Způsob zacházení a tvorby zá-

konných rezerv je charakterizován v příslušném zákoně č. 593/1992 Sb., o re-

zervách pro zjištění daně z příjmů. Jedním z nejčastějších účelů pro tvorbu 

rezerv jsou opravy hmotného majetku. Prostřednictvím ZoR jsou dána různá 

specifická pravidla pro tvorbu rezerv. Mezi nejzákladnější patří zejména před-

pis, kdy při tvorbě rezerv na opravu majetku se nesmí rezerva tvořit pouze na 

jedno zdaňovací období a současně jsou dány maximální doby pro tvorbu 

rezerv dle příslušných odpisových skupin: [18] 

• 2. odpisová skupina = 3 zdaňovací období 

• 3. odpisová skupina = 6 zdaňovacích období 

• 4. odpisová skupina = 8 zdaňovacích období 

• 5. a 6. odpisová skupina = 10 zdaňovacích období. [18] 
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Mezi ostatní rezervy, které si určuje účetní jednotka sama, jsou rozlišovány 

českými předpisy rezervy na důchody a podobné závazky, na daň z příjmů, 

ostatní rezervy. [18, 19] 

 

Častým prostředkem pro financování investic jsou používány i externí zdroje. 

Oproti interním zdrojům financování jsou ty externí o mnoho rozmanitější a 

různorodější. Pomocí externích zdrojů může podnik dosáhnout přesnějšího 

a efektivnějšího zacílení a reagování na potřebné konkrétní změny majetku 

podniku v souvislosti se situacemi na trhu a jejich změnami. Vnější zdroje 

umožňují podniku jeho rozsáhlejší rozvoj, pokud jsou však náklady na jejich 

pořízení nižší, než je rentabilita celkového kapitálu podniku. V takovém pří-

padě se zvyšuje efektivnost podnikání díky růstu rentability vlastního kapi-

tálu. V opačné situaci však větší užívání externích zdrojů vede k růstu nákladů 

na ně (například vysoké splátky), anebo také vzniká větší závislost na jiných, 

ať už právnických či fyzických osobách, což má za důsledek omezení vlivu roz-

hodování vlastního podniku. [1, 20] 

Externími zdroji financování investic jsou označovány například: 

• základní kapitál (možnost navýšení, vstup nového společníka a jeho 

vklad), 

• bankovní úvěry (dlouhodobé, střednědobé, krátkodobé), 

• obligace, leasing (finanční, operativní, zpětný), 

• dotace (přímé, nepřímé). [1, 20] 

 

Kapitál lze rozdělit na vlastní (vlastní zdroje) a cizí (cizí zdroje), přičemž ná-

klady na cizí kapitál je potřeba uhradit, a to například formou úroků z úvěrů, 

což znamená, že bezpečnějším zdrojem financování je vlastní kapitál, jelikož 

nevyžaduje potřebu splácení. Financování vlastního kapitálu společnosti je 

možné tvořit hned několik způsoby, a to například nerozděleným ziskem spo-

lečnosti, subvencemi či dary anebo základním kapitálem, jež vzniká vkladem 
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společníků pří vzniku podniku. Základním kapitálem se rozumí vklady vlast-

níků obchodních společností nebo družstev. Možnosti jeho navýšení či sní-

žení, způsoby tvorby a minimální výše jsou podrobněji specifikovány 

v zákoně č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Základní kapitál ob-

chodní korporace je souhrn všech vkladů. [13, 21] 

Ve zmíněném zákoně o obchodních korporacích se ujednává celkem pět ob-

chodních uskupení, avšak každé z nich má svá odlišná a specifická pravidla 

ve vztahu ke kapitálovým vkladům. Řešenými uskupeními jsou: 

• družstvo, 

• veřejná obchodní společnost, 

• komanditní společnost, 

• akciová společnost 

• společnost s ručením omezeným. [21] 

Základní či vstupní vklady členů jsou dány ve stanovách družstva, které jsou 

schvalovány členskou schůzí. Základní kapitál družstva je tvořen podílem zá-

kladních členských vkladů všech členů družstva. Zvýšení základního kapitálu 

je možné, pokud to dovolují stanovy, avšak konkrétní výše základního kapi-

tálu není výslovně zákonem o obchodních korporacích dána. [21] 

Vklady společníků veřejné obchodní společnosti jsou podřízeny zejména in-

terní společenskou smlouvou, která upřesňuje formu či způsob vkladu a taky 

dobu pro splnění vkladu, který může být jak v podobě peněžní, tak v podobě 

prací či služeb. [21] 

Výše vkladů společníků jsou odvozovány příslušnou společenskou smlouvou 

komanditní společnosti, která rovněž určuje výši a způsob vkladové povin-

nosti. [21]  
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Základní kapitál akciové společnosti je rozvržen na určitý počet akcií a jeho 

minimální výše je alespoň 2 000 000 Kč, anebo 80 000 EUR. Externím zdrojem 

financování pak může být například nákup akcií společnosti externím inves-

torem, což může mít za následek omezení vlastnických práv. Dalším způso-

bem navýšení kapitálu je pomocí upsání nových akcií. [21]  

Dle zákona o obchodních korporacích je u společností s ručením omezeným 

minimální výše základního kapitálu v hodnotě 1 Kč, avšak na základě spole-

čenské smlouvy může být určená hodnota základního kapitálu vyšší. Výše 

vkladu společníka může mít vliv na jeho podíl ve společnosti. Zvýšení základ-

ního kapitálu lze docílit buď převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosa-

vadních vkladů nebo k novému vkladu, z vlastních zdrojů anebo kombinací 

obou zmíněných způsobů. [21] 

 

Bankovní úvěry jsou nejběžnějšími a nejčastěji používanými externími zdroji 

financování, a to zejména kvůli jejich přístupnosti pro společnosti o různých 

velikostech, ať už velkých či malých. Právním dokumentem je smlouva o 

úvěru (úvěrová smlouva) a účastníky jsou věřitel (bankovní společnost) a dluž-

ník. Z hlediska časového lze rozlišit různé typy bankovních úvěrů, a to krátko-

dobé, střednědobé, dlouhodobé. [22] 

Úvěry se splatností kratší, než jeden rok jsou charakterizovány jako krátko-

dobé. Jsou usměrňovány pomocí zákona o bankách č. 21/1992 Sb. Jsou po-

skytovány bankovními společnostmi v různých formách, a to například jako 

eskontní, lombardní, kontokorentní, dodavatelský či avalový úvěr. [22] 
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Jedná se o úvěry se splatností delší než jeden rok. Mezi nejčastější typy patří 

například spotřebitelský úvěr, který je usměrňován zákonem o spotřebitel-

ském úvěru č. 257/2016 Sb. Jedním z nejvýznamnějších typů úvěrů zejména 

pak pro obchodní společnosti je hypoteční úvěr. [22] 

Hypotečními úvěry jsou uvažovány peněžní úvěry, které z hlediska časového 

mají charakter dlouhodobých, a jsou zpravidla vždycky zastaveny neboli za-

ručeny nemovitostmi. Podle typu účelu lze hypoteční úvěry rozdělit na tři 

typy, a to na tzv. „klasický“ hypoteční úvěr na výstavbu či pořízení nemovitosti, 

neúčelový hypoteční úvěr (Americká hypotéka), který je bankovními společ-

nostmi poskytován bez udání účelu použití půjčených peněžních prostředků, 

což má za důsledek vyšší úrokovou sazbu, anebo ve vztahu ke koncovému 

spotřebiteli úvěr poskytnutý stavební spořitelnou podle zákona č. 257/2016 

Sb., o spotřebitelském úvěru. V případě hypotečních úvěrů poskytovaných na 

pořízení či výstavbu nemovitosti se úroková sazba i vzhledem ke spolehli-

vému zajištění pohybuje v nižších hodnotách, přičemž tyto hodnoty mohou 

být po celou dobu trvání úvěrového vztahu mezi věřitelem a dlužníkem fixní, 

variabilní anebo kombinované. Nejčastější formou je po několik let pevná a 

následně variabilní úroková sazba. Jelikož je hypoteční úvěr zastavený oproti 

nemovitosti, je nutno rovněž prokázat dlužníkovo vlastnictví konkrétní zasta-

vované nemovitosti. [22] 

Kromě výše a formy fixace úrokových sazeb se hypoteční úvěry liší také ve 

způsobu splácení dlužné částky. Existují tři způsoby splácení. Prvním a záro-

veň nejčastějším způsobem je anuitní splácení, což znamená, že výše splátek 

je shodná od začátku až do konce doby splácení úvěru. Druhým způsobem je 

degresivní splácení, kdy výše splátky postupem času klesá a dlužník tak za-

platí nižší částku na úrocích, jelikož nejvyšší míra dluhu je umořena hned na 

začátku splácení, avšak výsledkem je vyšší finanční zátěž v počátečním ob-

dobí splácení. Třetím způsobem je progresivní splácení, kdy výše splátek 

v čase postupně roste. Jedná se o opačný způsob vůči degresivnímu splácení 

a je považován za nejméně výhodný. [23] 
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Obligace jsou velmi rozšířeným typem cenných papírů, který může společ-

nosti sloužit jako dlouhodobý externí zdroj financování. Vydavatel neboli emi-

tent obligace je dlužníkem vůči osobě, která danou obligaci zakoupila 

(věřitel). Existují různé typy emitovaných obligací. V nejčastější podobě se 

jedná o cenný papír s fixním výnosem, kdy jeho držitel inkasuje pravidelný 

pevný kupón po předem stanovenou dobu, tzn. je předem znám celkový vý-

nos z držené obligace. Na konci období splácení s posledním kupónem do-

chází rovněž k vyplacení jistiny – částky, za kterou držitel obligaci nakoupil. 

Dalšími z mnoha typů obligací je například obligace s nulovým kupónem, při 

které se veškerý hotovostní tok soustřeďuje do okamžiku splatnosti. Oceňo-

vání obligace je prováděno způsobem, kdy cena obligace je rovna současné 

hodnotě všech budoucích hotovostních toků dané obligace. Diskontní faktor, 

který se používá při výpočtech výše zmíněné hodnoty má vycházet z tržní úro-

kové míry podobných investičních příležitostí. [24] 

 

Externí zdroj financování, jenž je poskytován leasingovými společnostmi. 

V České republice je realizován ve třech podobách jakožto finanční, opera-

tivní a zpětný leasing. [25] 

Finanční leasingem se rozumí postupné splácení ceny pořizovaného majetku 

(např. auta) a nakonec jeho odkoupení od leasingové společnosti. Cena je 

zpravidla úročena leasingovým koeficientem a rovněž na počátku splácení je 

po klientovi požadována akontace neboli první mimořádná splátka, která se 

může pohybovat v řádu desetitisíců. [25] 

Operativní leasing lze zjednodušeně nazývat pronájmem movité věci, za kte-

rou klient platí leasingové společnosti většinou měsíční splátky v předem od-

souhlasené výši dle dohodnutých podmínek a po předem stanovenou dobu 

(například 2 až 3 roky). Po ukončení doby splácení zůstává pronajímaný ma-

jetek ve vlastnictví leasingové společnosti. [25] 
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Zpětný leasing je posledním typem, jež funguje na principu, kdy leasingová 

společnost odkoupí od majitele konkrétní věci, kterou ocení a zpětně po-

skytne původnímu majiteli do pronájmu. Po dokončení splácení se majetek 

vrací zpět do vlastnictví původního majitele. [25]  

Dalšími z velmi významných externích zdrojů financování investičních zá-

měrů společnosti, zejména pak výstavbových projektů jsou finanční pro-

středky poskytované z veřejných zdrojů. Mezi nejvýznamnější v dnešní době 

patří hlavně financování z dotačních titulů operačních programů tvořených 

z fondů Evropské unie. Dotační politika státu a financování z Evropských 

fondů je popisováno podrobněji v kapitole číslo 6 bakalářské práce. 
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Dotační politiku státu lze vnímat ze dvou pohledů. První variantou je dotační 

systém ze strany státu, či územněsprávního celku (kraje, obce) vůči konkrét-

nímu subjektu za účelem snížení ceny statku, který je ve veřejném zájmu. Fi-

nancování probíhá z veřejných rozpočtů a je určeno na konkrétní projekty 

rozdělované v rámci otevřeného výběrového řízení. Druhým možným způso-

bem je dotační podpora ve formě operačních programů z fondů Evropské 

unie. [26] 

 

Veřejný rozpočet je nástrojem, který slouží k zabezpečení cílů a úkolů na 

každé vládní úrovni. Jedná se o obecné pojmenování rozpočtu, aniž by byl 

brán ohled na to, na jaké úrovni se nachází. Státní dotační politika je tedy 

tvořena systematickou soustavou rozpočtů sestavených na pro všechny roz-

počty shodné období, kterým je ve většině států včetně České republiky jeden 

kalendářní rok. [26] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6-1: Rozpočtová soustava České republiky [26] 
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Základním nástrojem přerozdělení finančních prostředků je státní rozpočet 

vytvářený Ministerstvem financí ČR. Po schválení je vytvořený státní rozpočet 

uvedený v platnost formou zákona. Rozpočet je tvořen souhrnem výdajů a 

příjmů státu, což znamená finanční zdroje, z nichž stát plánuje výdajové akti-

vity financovat (např. daně). Existují tři možné formy, v jakých je státní rozpo-

čet schvalován: 

• Deficitní – výdaje převyšují příjmy, 

• Vyrovnaný – výdaje jsou rovny příjmům, 

• Přebytkový – výdaje jsou menší než příjmy. [26] 

Významnou část rozpočtové soustavy ČR tvoří rovněž rozpočty územních 

celků, tzn. krajů, měst a obcí. Při jejich sestavování jsou brány na vědomí zá-

kony, jednak zákon č. 129/2000 Sb., o krajích a zákon č. 250/2000 Sb., o roz-

počtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Součástí státních a územních rozpočtů jsou také dotace, které poskytuje stát 

a kraje do vybraných oblastí prostřednictvím konkrétně specifikovaných ope-

račních programů. Operační programy jsou situovány mezi konkrétní oblasti 

zájmu, kterými jsou:            [27, 28, 29] 

• Kraje, města, obce 

• Vzdělávání, personalistika 

• Neziskové organizace 

• Školy 

• Začínající podnikatelé 

• Obchod a služby 

• Výrobní podniky 

• Zemědělství, potravinářství, rybářství [27, 28, 29] 
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V uvedené tabulce níže jsou příslušným oblastem zájmu rozdělení přiřazeny 

konkrétní operační programy, prostřednictvím nichž jsou přerozdělovány do-

tační příspěvky od státu či krajů. [28]    

Tabulka 6-1: Dotace od státu a krajů v operačních programech [28, 29] 

 

Mezi hlavní cíle Evropské unie patří vyrovnání sociálních a hospodářských 

rozdílů mezi všemi členskými státy a napříč jejich regiony. Jedním z velmi dů-

Oblast zájmu rozdělení Operační programy 

Kraje, města, obce Životní prostředí, Integrovaný regionální pro-

gram, Zaměstnanost, Praha – pól růstu ČR 

Vzdělávání, personalistika Zaměstnanost, Výzkum, vývoj a vzdělávání, Inte-

grovaný regionální program, Praha – pól růstu ČR 

Neziskové organizace Zaměstnanost, Výzkum, vývoj a vzdělávání, Inte-

grovaný regionální program, Praha – pól růstu 

ČR,  

Školy Výzkum, vývoj a vzdělávání, Zaměstnanost, Inte-

grovaný regionální program, Přeshraniční spolu-

práce, Životní prostředí, Horizont 2020 

Začínající podnikatelé Program rozvoje venkova, Sociální podnikání, 

Podnikání a inovace pro konkurence schopnost, 

Začínající podnikatelé vedení na úřadu práce 

Obchod a služby Podnikání a inovace pro konkurence schopnost, 

Zaměstnanost, Praha – pól růstu ČR, Program na 

podporu zaměstnanosti  

Výrobní podniky Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, 

Životní prostředí, Zaměstnanost, Praha – pól 

růstu ČR 

Zemědělství, potravinář-

ství, rybářství 

Program rozvoje venkova, Rybářství 
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ležitých prostředků je systém dotační politiky Evropské unie v podobě finan-

cování projektů ze společného unijního rozpočtu, do něhož členské státy zá-

roveň i přispívají. Jsou poskytovány ze strany EU finanční prostředky na 

podporu širokého spektra projektů, ať už rozvoje regionů, urbanismu, ven-

kova či zemědělství, podpory zaměstnanosti a sociálního začlenění, námořní 

a rybářské politiky, výzkumu a inovací, či humanitárních pomocí. [28, 30] 

Odpovědnost za správu finančních prostředků má skupina evropských komi-

sařů v součinnosti s vládami členských států. Cíle k hospodářskému vyrovná-

vání členských států jsou realizovány skrze strategii Evropa 2020 stanovenou 

na programové období mezi roky 2014–2020. Pro určení pravidel a efektivní 

rozčlenění finančních prostředků je využíváno pěti strukturálních a investič-

ních fondů: 

• EFRR/ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj (rozvoj regionů a ur-

banismu), 

• ESF – Evropský sociální fond (správa věcí veřejných a sociální začleňo-

vání), 

• FS – Fond soudržnosti (ekonomická konvergence v méně rozvinutých re-

gionech), 

• EZFRV/EAFRD – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, 

• ENRF/EMFF – Evropský námořní a rybářský fond. [30, 31] 

 

Za rozvoj regionální politiky v ČR zodpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj, 

které v rámci strategie regionálního rozvoje na období 2014-2020 stanovilo 

globální cíl v podobě zajištění vyváženého a dynamického rozvoje území 

České republiky s ohledem na životní prostředí a kvalitu života včetně snižo-

vání rozdílů mezi regiony a zároveň posílení konkurenceschopnosti jednotli-

vých územních jednotek. K dosažení cílů slouží jejich specifikace a 

hierarchicky rovnocenné rozvedení cílů regionální politiky na čtyři základní 

body: 

1. Podpořit zvyšování konkurenceschopnosti a využití ekonomického po-

tenciálu regionů (růstový cíl). 
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2. Zmírnit prohlubování negativních regionálních rozdílů (vyrovnávací cíl). 

3. Posílit enviromentální udržitelnost (preventivní cíl). 

4. Optimalizovat institucionální rámec pro rozvoj regionů (institucionální 

cíl). [32] 

Efektivní a účelné plnění plánované strategie a cílů upřesňují stanovené čtyři 

prioritní oblasti, v nichž jsou specifikovány konkrétní priority. Tyto prioritní 

oblasti jsou zobrazeny v sestavené tabulce níže. 

Prioritní oblasti Priority 

1 – Regionální konkurenceschop-

nost 

1 – Využití potenciálu rozvojových zemí  

2 – Rozvoj klíčové infrastruktury nadregio-

nálního významu  

2 – Územní soudržnost 
3 – Zkvalitnění sociálního prostředí rozvo-

jových zemí 

4 – Vyvážený rozvoj stabilizovaných zemí 

5 – Oživení periferních území 

3 – Environmentální udržitelnost 
6 – Ochrana a udržitelné využívání zdrojů v 

regionech  

7 – Ochrana přírody a krajiny, kvalitní a 

bezpečné prostředí pro život 

4 – Veřejná správa a spolupráce 
8- Zkvalitnění institucionálního rámce pro 

rozvoj regionů 

9 – Podpora spolupráce na místní a regio-

nální úrovni 

Tabulka 6-2: Prioritní oblasti a priority strategie regionálního rozvoje ČR [32] 

 

Velmi významnou položkou rozpočtu Evropské unie zaujímají již výše zmiňo-

vané fondy EU, které jsou spravovány systémem tzv. sdíleného řízení a tvoří 

téměř 76 % unijního rozpočtu. [31] 
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Hlavním cílem fondu EFRR je sociální a ekonomická soudržnost v Evropské 

unii, její posilování a vyrovnávání rozdílů mezi členskými státy a regiony. Zá-

měr fondu je orientovaný na posilování a modernizaci hospodářství, a to na-

příklad v podobě podpory výstavby silnic, železnic a dalších infrastrukturních 

projektů, podpory inovačního potenciálu podnikatelů, odstranění ekologic-

kých zátěží, budování stokových systémů, zkvalitňování zdravotní péče, vý-

sadby zeleně či zavádění elektronizace veřejných služeb. [31] 

Je zaměřen na podporu neinvestičních a neinfrastrukturních projektů. Jedná 

se o podporu aktivit a inciativ pro rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanosti. 

Mezi konkrétní projekty podporované ESF patří například speciální programy 

pro děti, mládež, etnické menšiny, zdravotně postižené osoby, znevýhod-

něné skupiny obyvatel, rekvalifikace nezaměstnaných, vzdělávací a inovativní 

programy pro zaměstnance, rozvoj vzdělávacích programů. [31] 

Slouží pro podporu infrastrukturních a investičních projektů se speciálním 

zaměřením na dopravní infrastrukturu většího rozsahu, např. v podobě tran-

sevropských sítí, dále podporuje ochranu životního prostředí, oblast obnovi-

telných zdrojů energie či energetické účinnosti. Je výhradně určen na 

podporu rozvoje chudších států a je znám také pod názvem Kohezní fond. 

[31] 

Podporuje rozvoj venkova, zvýšení konkurenceschopnosti v zemědělství a 

lesnictví, zlepšení životního prostředí, krajiny, kvality života ve venkovských 

oblastech či diverzifikaci hospodářství venkova. Tento finanční nástroj je vý-

stupem společné zemědělské politiky Evropské unie. [31] 



 

39 

 

Jedná se o finanční nástroj, který je výstupem společné rybářské politiky Ev-

ropské unie, orientovaný na podporu rybolovu. Podporuje aktivity a projekty 

týkající rozvoje vyšší konkurenceschopnosti, vnitrozemského i mořského ry-

bolovu, investice do modernizace zpracovatelského průmyslu, modernizace 

plavidel, ochrany životního prostředí a celkového zlepšování akvakultury. [31]  

Mimo fondy strukturální a investiční používá Evropská unie nástroje na fi-

nanční podporu v podobě ostatních fondů, mezi které patří například Fond 

solidarity poskytující rychlou podporu státu v případě přírodní katastrofy či 

finanční prostředky určené k preventivním opatřením proti těmto přírodním 

katastrofám. Dalším nástrojem je Evropský fond pro přizpůsobení se globali-

zaci, jež se orientuje na pomoc pracovníkům propuštěným v důsledku globa-

lizace anebo v případě velkého jednorázového propouštění v jednom 

odvětví. Z tohoto fondu mohou žádat o čerpání pouze členské státy. [31] 

 

Výše charakterizované fondy Evropské unie jsou nástrojem sloužícím ke spo-

lufinancování projektů, jež jsou specifikovány ve stanovených operačních 

programech rozčleněných v příslušných kategoriích. Každý operační program 

je řízený příslušnou státní institucí zejména ministerstvy či výjimečně měst-

ským magistrátem. [33] 

1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Mi-

nisterstvo průmyslu a obchodu, 

2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy, 

3. Operační program Zaměstnanost – Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

4. Operační program Doprava – Ministerstvo dopravy 

5. Operační program Životní prostředí – Ministerstvo životního prostředí, 

6. Integrovaný regionální operační program – Ministerstvo pro místní roz-

voj, 
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7. Operační program Praha – pól růstu ČR – Magistrát hlavního města 

Prahy, 

8. Operační program Technická pomoc – Ministerstvo pro místní rozvoj, 

9. Operační program Rybářství 2014-2020 – Ministerstvo zemědělství, 

10. Program rozvoje venkova. [33] 

1. Česká republika – Polsko – Ministerstvo pro místní rozvoj, 

2. Slovenská republika – Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, 

3. Rakousko – Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, 

4. Česká republika – Svobodný stát Bavorsko – Ministerstvo pro místní roz-

voj, 

5. Svobodný stát Sasko – Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj. 

[33] 

1. Interreg Central Europe – Ministerstvo pro místní rozvoj, 

2. Interreg Danube – Ministerstvo pro místní rozvoj, 

3. Interreg Europe – Ministerstvo pro místní rozvoj, 

4. ESPON 2020 

5. INTERACT III 

6. URBACT III [33]  
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IROP je program Evropské unie s velmi širokým zaměřením, který směřuje ke 

zkvalitnění života v různých regionech po celé České republice. Program se 

zaměřuje na rozvoj konkrétních oblastí, například silnice II., případně III. třídy, 

Integrovaný záchranný systém, zdravotnická zařízení, sociální podnikání a in-

tegrace, vzdělávání, e-goverment, kulturní památky, zlepšení energetické ná-

ročnosti budov či územní plánování měst a obcí. Programovou prioritou je 

kromě vyváženého rozvoje měst a obcí rovněž zkvalitnění infrastruktury nebo 

vylepšení veřejné správy a služeb. V rámci programu IROP je vyčleněno ně-

kolik oblasti formulovaných v prioritních osách:            [34] 

• Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, 

• Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro oby-

vatele regionů, 

• Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, 

• Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj, 

• Prioritní osa 5: Technická pomoc. [34]  
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Společnost ADRIA GOLD, s.r.o. byla založena panem Petrem Němečkem dne 

24. června 1998. Firma sídlí na adrese U dvora 210, Nivnice. Funkce společ-

níka je tvořena jedinou osobou, kterou je zakladatel a jednatel společnosti 

Petr Němeček. Funkcí jednatele je zastoupena rovněž osoba jménem Klára 

Němečková, a to takovým způsobem, že společnost zastupuje každý z jedna-

telů samostatně. Základní kapitál je ve výši 100 000 Kč a firma obchoduje jako 

plátce DPH. Společnost se specializuje na výrobu cukrářské a točené zmrzliny, 

dortů, dezertů a ledových tříští. Další z činností firmy je velkoobchod v po-

době mraženého a chlazeného sortimentu potravin a servis v oboru gastro-

nomie. Mezi zákazníky společnosti, kterých je okolo 300 provozoven, patří 

zejména cukrárny, kavárny, restaurační a hotelová zařízení či jídelny. Pře-

vážná část vzájemných obchodních vztahů je ve formě B2B. Koncoví zákazníci 

tedy můžou přijít do styku s produkty firmy skrze výše zmíněná zařízení 

anebo v kamenné prodejně na adrese sídla společnosti. 

 

Počet zaměstnanců pracujících pro společnost stále je v současnosti okolo 21 

osob, které jsou rozčleněny do příslušné organizační struktury. Dále firma vy-

užívá externích pracovníků zejména v pozicích obchodního zastoupení, pora-

denství v oblasti marketingu, daňového poradenství a z části externí dopravy 

zboží. Celkový počet osob vykonávajících činnosti v rámci externí spolupráce 

se pohybuje okolo 20 osob. Zastřešujícím článkem organizace je funkce jed-

natele, pod nímž je společnost rozdělena do divizí dle konkrétních oblastí, 

jimiž jsou vedení, komunikace a veřejnost, ekonomika a majetek, obchod, re-

alizace, kvalita a kvalifikace. Každá ze 6 divizí je spravována pověřeným ve-

doucím a rozčleňuje se dále dle podrobnějších specifikací na jednotlivá 

oddělení. Celkový počet oddělení je 14, kdy každé oddělení jsou rovněž zod-

povědní pověření zaměstnanci ve funkcích vedoucích. Na obrázku níže je zná-

zorněno organizační uspořádání zaměstnanců firmy Adria Gold. 
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Obrázek 7-1: Organizační struktura firmy Adria Gold [35] 
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Předmětem investičního záměru společnosti Adria Gold se stala výstavba 

nové haly sloužící pro potravinářskou výrobu a skladování potravin v mraže-

ném, chlazeném i suchém stavu, která je technicky řešená jako přístavba pro-

pojená se stávající výrobně skladovací halou. Kapacity stávající haly fungující 

od roku 2005 se vzhledem k růstu společnosti jeví v současnosti jako nedo-

stačující a zpomalující efektivní provoz firmy. Rozhodování o investici probí-

halo na základě dlouhodobých analýz a statistik podniku. Kladné stanovisko 

pro realizaci projektu bylo učiněno vedením společnosti a v návaznosti na to 

byla zadána poptávka pro vypracování projektové dokumentace příslušnému 

architektovi. Celková cena za projektové práce byla stanovena ve výši 328 037 

Kč s DPH. Financování stavebního projektu bylo rozděleno do tří částí v po-

době dotačního titulu SZIF, bankovního podnikatelského úvěru a vlastních fi-

nančních zdrojů s následujícím cílem: 

• Dotační titul SZIF ve výši 7 960 000 Kč, 

• Podnikatelský úvěr ve výši 25 000 000 Kč, 

• Vlastní finanční zdroje pro dokončení projektu ve výši 2 040 000 Kč. 

Vzhledem k tomu, že jedním ze zdrojů financování investice se stal dotační 

titul, byla firma povinna vypsat výběrové řízení na zhotovení stavební za-

kázky. Vítězem výběrového řízení se stala společnost Zlínské stavby, a.s. Spo-

lupráce se stavební firmou probíhala takovou formou, že převážnou část 

subdodávek zajišťovala právě stavební firma, avšak určité části subdodávek, 

zejména software a výrobní technologie, si obstarával investor vlastní cestou. 

To znamená, že celková cena v přiložené smlouvě o dílo mezi investorem a 

dodavatelskou firmou není rovna celkové výši investované částky do pro-

jektu. Dle smlouvy o dílo byl termín zahájení prací stanoven na 1.11.2016, 

termín ukončení prací na 31.5.2017. Původní celková cena stavební zakázky 

podle smlouvy o dílo byla ve výši 23 525 500 Kč s DPH. Z důvodů technických 

komplikací vyžadujících změny řešení a rovněž investorem vyžadovaných 
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změn a úprav byla celková cena stavební zakázky ve smluvním vztahu k do-

davateli upravena dodatkem ke smlouvě o dílo na konečnou cenu ve výši 

31 836 530 Kč s DPH. 

Zakázka: Rozšíření kapacity zpracovatelského provozu firmy 

Adria Gold 

Předmět zakázky: Novostavba výrobně skladovací haly s mrazícím bo-

xem 

Místo:     U Dvora 210, 687 51 Nivnice 

Investor: Adria Gold, s.r.o. U Dvora 210, 687 51 Nivnice, za-

stoupená jednatelem Petrem Němečkem   

IČ: 25532766              

DIČ: CZ25532766 

Projektant:    Ing. arch. Ivo Koudelka       

      Hradišťská 35, 688 01 Uherský Brod    

      IČ: 44022361         

      DIČ: CZ6602171631 

Dodavatel:    Zlínské stavby, a.s.        

      K Majáku 5001, 761 23 Zlín      

      IČ: 25317300         

      DIČ: CZ25317300  

 

Předmětem investičního záměru byla realizace haly pro potravinářskou vý-

robu a skladování. Hala je technicky řešena jako přístavba ke stávajícímu ob-

jektu investorské firmy ležící v průmyslovém areálu v obci Nivnice. Objekt je 

jednopodlažní o celkové vnější výšce 10,3 m a půdorysných rozměrech 
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44,480x29,080 m. Zastavěná plocha tvoří 1293,48 m2. Jedná se o ocelovou 

konstrukci trojlodní haly tvořenou pomocí ocelových sloupů, nosníků a oce-

lových ztužidel. Zastřešení pultové střechy je provedeno z vlnitého trapézo-

vého plechu krytého izolačními vrstvami. Opláštění budovy a mrazícího boxu 

tvoří sendvičové panely s výplněmi PUR, které jsou kladeny ve svislé poloze. 

Vnitřní požárně dělící stěny jsou realizovány ze sendvičových panelů s mine-

rálními výplněmi. Součástí stavební dodávky bylo rovněž zhotovení příjez-

dové cesty, parkovací a otočné plochy pro obslužná vozidla a následné 

oplocení pozemku. Vnější komunikační prostory dosahují plochy 740 m2 a 

jsou tvořeny zhutněnými vrstvami štěrkodrtě, drceného kameniva a válcova-

ného betonu. Betonová plocha je dilatována v modulu 4,5x4,5 m a odvod-

něna pomocí uličních vpustí. 

Základy objektu byly zhotoveny ve formě železobetonových pilot navazujících 

na železobetonové patky a pasy. Vzhledem ke špatným výsledkům geologic-

kého průzkumu bylo nutno zvýšit pevnost podkladní plochy mezi pásy a pat-

kami pomocí strojního provápnění zeminy. Izolace proti zemní vlhkosti je 

tvořená folií Fatrafol 803 tloušťky 1,5 mm sloužící zároveň jako izolace proti 

radonu a je uložena mezi dvěma vrstvami geotextílie. Podlaha je tvořena 

deskou tloušťky 200 mm z drátkobetonu s rozptýlenou výztuží z betonu 

C25/30 a dilatačním modulem 5,5x5,84 m. V podlaze suchého i mrazícího 

skladu jsou zapuštěny ocelové kolejnice sloužící jako pojezdy pro skladové 

regálové systémy. Podlaha je opatřena povrchovou úpravou ve formě podla-

hové stěrky Atemit o tloušťce 5 mm. 

Výplně otvorů tvoří plastová bílá okna s pětikomorovým profilem zasklená 

dvojsklem. Vrata k expedičním rampám jsou sekční nezateplená s elektric-

kým pohonem. Mrazící box je opatřen vraty sekčními s vlastní nosnou kon-

strukcí, která jsou tepelně izolační a dalšími dvoukřídlými vraty s tepelnou 

izolací. Otvor mezi výrobními prostory a skladem vyplňují textilní rychloběžná 
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vrata s protipožární roletou o požární odolnosti EW 15 DP1. Otvor mezi stá-

vající a nově přistavenou halou je vyplněný protipožárními clonami, stejně tak 

jako otvor mezi suchým skladem a komunikačními prostorami. 

Vytápění budovy probíhá systémem teplovodního vytápění se zdrojem ve vý-

měníku pro využití odpadního tepla z provozování mrazírny. Větrání je zajiš-

těno přirozeně pomocí oken a v sociálních zařízeních doplňkově podtlakovou 

VZT. Osvětlení v prostoru expedice zajišťují okna. Ve výrobních prostorách a 

suchém skladu slouží k osvětlení kombinace oken a umělých LED svítidel. 

Mrazící box je bez okenních otvorů, proto je vybaven rovněž umělým osvět-

lením ve formě LED svítidel se systematicky naprogramovaným osvětlováním 

v závislosti na pohybu skladových regálů po příslušných kolejnicích. V no-

vostavbě je navrženo pouze jedno pohotovostní WC s předsíní jakožto sou-

část pohotovostního pracoviště skladníků. Nová sociální zařízení nebyla 

nutná navrhovat, jelikož objekt je komunikačně spojen se stávajícím objek-

tem a díky systému řízených skladů nevzniká přístavbou nárok na zvýšení po-

čtu pracovníků. 

Přístavbou nové trojlodní haly docílila firma Adria Gold až ztrojnásobení ka-

pacity počtu skladovacích paletových míst a rovněž téměř ztrojnásobení plo-

chy určené pro vlastní potravinářskou výrobu. Novostavba objektu disponuje 

níže uvedenými prostorovými a plošnými parametry: 

• zastavěná plocha  1293,48 m2 

• podlažní plocha  1293,48 m2 

• podlahová plocha  1224,45 m2 

• obestavěný prostor  13 581,50 m3 

 

Dodavatelem stavební zakázky se tedy stala firma Zlínské stavby, a.s. na zá-

kladě již zmiňovaného výběrového řízení. Celková cena zakázky vyplývala ze 

smlouvy o dílo, kterou mezi sebou uzavřeli dodavatel s investorem, a včetně 
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DPH dosáhla výše 31 836 530 Kč. Jako věcný podklad pro stanovení celkové 

ceny sloužil podle smluvního ujednání mezi oběma stranami rozpočet ozna-

čený jako smluvní příloha číslo 3. Podle rekapitulace příslušného rozpočtu je 

stavební zakázka rozdělená na dva stavební objekty, a to: 

• Stavební objekt SO 01 -  Přístavba mrazícího boxu 

• Stavební objekt SO 03 -  Zpevněné plochy 

Celková cena pro objekt SO 01- Přístavba mrazícího boxu činí 24 927 346,30 

Kč, objekt SO 03 – Zpevněné plochy dosahuje celkové ceny 271 104,38 Kč. 

Závěrečným nákladovým dílem jsou vedlejší a ostatní náklady, které jsou oce-

něny ve výši 1 112 731,83 Kč. Výše zmiňované ceny jsou uvedeny bez položky 

DPH, která činí pro celou stavební zakázku 21 %. Nejobsáhlejším stavebním 

dílem je objekt SO 01- Přístavba mrazícího boxu, který zahrnuje veškeré sta-

vební a montážní práce týkající se nové haly.  

 

 

 

 

 

Obrázek 8-1: Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů [35] 

Podle rozpočtové rekapitulace dílů byla nejobsáhlejším dílem montáž ocelo-

vých konstrukcí v hodnotě 5 504 597,34 Kč. Dalšími díly, které přesáhly cenu 

vyšší, než jeden milion korun byly svislé a kompletní konstrukce, vodorovné 

konstrukce, elektromontáže, tepelné izolace či podlahy a podlahové kon-

strukce vzhledem k vysokým nárokům na únosnost podlahy.  Kvůli problé-

mům s podložím se rovněž stavební díl základy a zvláštní zakládání vyšplhal 

na hodnotu vyšší než jeden milion korun. Termín dokončení stavebních prací 
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podle smlouvy o dílo nebyl dodržen, nicméně vzhledem k neočekávaným 

komplikacím v průběhu výstavby se obě strany racionálně dohodly, že inves-

tor nebude požadovat po dodavateli žádnou finanční penalizaci za nesplnění 

termínů. K dokončení stavebních prací se dospělo v listopadu 2017 a vzápětí 

bylo započato kolaudační řízení, které bylo ukončeno dne 4.2.2018 kolaudač-

ním rozhodnutím a předáním stavby do užívání. Následně byla započata 

montáž výrobníků a vybavení výrobní místnosti. V polovině ledna 2018 rov-

něž firma započala postupně dostávat do provozu výrobu i sklady, které byly 

spuštěny do plného provozu koncem února 2018. Celková hodnota investič-

ního záměru firmy zahrnující stavební a montážní práce, vybavení prostor 

včetně potřebných výrobních zařízení a příslušenství dosáhla hodnoty 

35 000 000 Kč bez DPH. Za pomocí cizích zdrojů financování v podobě dotač-

ního titulu SZIF a podnikatelského úvěru bylo potřeba z vlastních zdrojů fi-

nancování uvolnit 2 040 000 Kč pro dofinancování celkové ceny investičního 

projektu. 

 

V tržním prostředí se vyskytuje různá řada investicí, ať už například finanční 

investice ve formě nákupu akcií či podílu ve společnosti, nebo zvýšení kapi-

tálu firmy apod. Dalšími neméně častými kroky investorů jsou investice do 

hmotného majetku společnosti v podobě nákupů strojů, zařízení, či výstavby 

objektů sloužících ku prospěchu dané firmy. Investoři mají rovněž různé mo-

tivy, které je vedou k rozhodnutí se pro konkrétní investici. Někdy může být 

motivem například maximalizace zisku společnosti, nebo posílení pozice na 

trhu, zvýšení kapacit nebo rovněž investice na obnovu opotřebeného ma-

jetku pro udržení chodu firmy. 

V případě společnosti Adria Gold bylo zjištěno hned několik klíčových motivů 

pro realizaci výše popisované investice. Firma si od investice slibuje jednak 

zvýšení skladovacích a výrobních kapacit, což má za cíl posílit svoji pozici 

v cukrářské a zmrzlinářské oblasti. Díky novým výrobním prostorům a tech-

nologiím má společnost větší šanci být flexibilnější vůči požadavkům trhu a 

může se zaměřit na vývoj nových výrobků a rovněž na budování strategie 

v podobě podpory podnikatelů v oboru cukrářském a zmrzlinářském. Nové 
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výrobní prostory umožní uspořádávat taktéž početná setkání zaměřená 

k praktickému vzdělávání v dané oblasti, což má za výsledek jednak další eko-

nomický profit společnosti, ale rovněž budování jejího jména a vzájemné pro-

spěšnosti mezi zainteresovanými subjekty. Dále v oblasti velkoobchodu 

v gastronomii firma Adria Gold cílí na posílení své pozice zejména ve svém 

regionu a blízkém okolí, a to formou spolehlivého dodavatele z hlediska ča-

sových a věcných požadavků zákazníků. Základním mottem majitele společ-

nosti je být stabilním a postupně se rozvíjejícím partnerem jednak svých 

zákazníků, ale i svých zaměstnanců. 

 

Na základě poskytnutých obchodních výsledků firmy je možné pozorovat po-

stupný meziroční růst jak v oblasti zmrzliny a cukrářství, tak zejména v oblasti 

gastroservisu. Výjimku představuje pouze rozdíl v oblasti zmrzliny a cukrář-

ství mezi lety 2012 a 2013, kdy došlo k poklesu tržeb. V dalších letech zatím 

společnost eviduje růst, což je možné pozorovat na níže uvedeném spojnico-

vém grafu zobrazujícím obrat společnosti tvořený jejími externími obchod-

ními zástupci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8-1: Roční obraty obchodních zástupců firmy [35] 
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Data v grafu jsou uvažována za dobu pěti let, a to od roku 2012 do roku 2017 

včetně. Jedná se o tržby společnosti za jednotlivé roky, jež jsou uvedené bez 

DPH. Během pětiletého období lze zaznamenat výrazný růst celkového ob-

ratu. Rozdíl v celkovém obratu mezi posledním a prvním rokem dle daného 

grafu je 67 367 327 Kč. Výše zmiňované hodnoty reprezentují tržby zrealizo-

vané externími obchodními zástupci v rámci celé republiky. Vzhledem k usku-

tečněné investici plánuje vedení firmy v následujících letech další růst tržeb, 

který chce dosahovat v obou analyzovaných prodejních oblastech. Jedná se 

o jeden z hlavních cílů při realizaci příslušné stavební investice. 

 

Klíčovým faktorem a rozhodující podporou pro zvýšení tržeb společnosti je 

zvýšení výrobních a skladovacích kapacit. Očekávaný budoucí obrat, jenž se 

bude projevovat v následujících letech, se primárně odvíjí od zvýšení kapa-

city, které je velmi významným a klíčovým výstupem příslušného investičního 

záměru. Zároveň je tento prvek viditelný a použitelný okamžitě po předání 

nového stavebního objektu do provozního užívání, kdy skladovací a výrobní 

prostory mohou být téměř hned využívány. Z hlediska zvýšení výrobní kapa-

city firma zacílila na výrobní zařízení točené zmrzliny a ledových tříští, jehož 

kapacita se díky realizaci investice zdvojnásobila. Přístavbou nové haly se rov-

něž rozšířily skladovací prostory až téměř o trojnásobek své původní kapa-

city, která je měřená podle počtu paletových míst. 

Tabulka 8-1: Přehled paletových míst pro skladování [35] 

 Stávající hala Nová hala Celkový stav 

Suchý sklad 300 950 1250 

Mrazírenský sklad 320 850 1170 

Chladírenský sklad 20 60 80 

Celková kapacita 640 1860 2500 



 

52 

 

Rozšíření výrobních a skladovacích kapacit je pro zvýšení tržeb společnosti 

klíčovým faktorem, který je umocněn díky tomu, že nové skladovací prostory 

jsou provozovány systémem řízených skladů pomocí speciálního software vy-

vinutého přímo na míru. Systematické ovládání má za důsledek zefektivnění 

importu či exportu zboží a zásob bez nároku na výrazné posílení personálu 

v podobě nových zaměstnanců. Firma tak dosáhne požadované úspory fy-

zické námahy zaměstnanců, času, a z toho plynoucí úspory finančních pro-

středků. Dalším přínosem investice z hlediska větších prostor je možnost 

nabízet skladovací paletová místa k pronájmu jiným obchodním subjektům 

za vzájemně smluvenou úplatu, což povede k výnosům, které alespoň čás-

tečně eliminují náklady spojené s provozem objektu a zařízení. 
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Financování stavební zakázky bylo provedeno třemi způsoby. Za prvé z do-

tačního titulu SZIF, dále z podnikatelského úvěru od společnosti Raiffeis-

enbank a zbylá část byla dofinancována z vlastních zdrojů v podobě 

nerozděleného zisku firmy. Podle přehledu ročních obratů se společnost po-

hybuje v posledních letech vysoko nad hranicí 100 milionů Kč, což může na-

značovat, že firma je schopná financovat investici z vlastních zdrojů. Avšak 

z důvodů náročného výrobního procesu, skladování a potřebné logistiky 

vzrůstají nákladové položky, což způsobuje výrazný rozdíl mezi obratem a zis-

kem v rámci hospodaření společnosti. V grafu přiloženém níže lze pozorovat 

poměr obratu ku hrubému zisku. 

Graf 9-1: Poměr obratů a hrubých zisků firmy [35] 

Poskytnutá data pocházejí z podrobných statistických výpočtů firmy na zá-

kladě prodejních výsledků externích obchodních zástupců. Nicméně společ-

nost Adria Gold, kromě prodejů prostřednictvím externích obchodníků, 

dosahuje části tržeb z prodeje přímým způsobem, a to například díky pro-

vozu vlastních zmrzlinových stánků. To znamená, že skutečný celkový obrat 

společnosti je oproti výše uvedeným číslům vyšší. Na základě firmou poskyt-

nutých daňových přiznání a výkazů zisku a ztráty z let 2015 a 2016 lze spatřit 
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výrazný rozdíl mezi obratem a výsledkem hospodaření před zdaněním, který 

je zobrazen v tabulce níže. Tyto dokumenty rovněž potvrzují trend růstu spo-

lečnosti, který je očekáván i v budoucnu. 

Tabulka 9-1: Přehled obratů a výsledků hospodaření [35] 

Vzhledem ke značnému rozdílu hodnot mezi čistým obratem za účetní ob-

dobí a výsledkem hospodaření před zdaněním DPPO je zřejmé, že společnost 

Adria Gold je sice ziskovým subjektem, ale řešenou investici by nebyla 

schopna financovat z vlastních zdrojů. A proto bylo vedením společnosti 

uskutečněno rozhodnutí pro financování investičního záměru z cizích zdrojů 

dvojího druhu. 

 

Prvním zdrojem financování investice se stal investiční úvěr, který firma Adria 

Gold získala od bankovní společnosti Raiffeisenbank, pro níž se rozhodla na 

základě nejvýhodnějších podmínek a zkušeností ze spolupráce na financo-

vání investic z minulých let funkčního období firmy. Maximální výše investič-

ního úvěru, které mohla firma využít byla ve smlouvě stanovena v hodnotě 

25 000 000 Kč. Vzhledem k rozsáhlosti investice byla pro financování využita 

výše zmíněná maximální částka. Podle poskytnuté smlouvy o investičním 

úvěru bylo účelem poskytnutí úvěru výhradně pro financování stavební za-

kázky včetně dodávek technologií, chlazení a regálového systému.  

 2015 2016 

Čistý obrat za účetní období 124 360 114 Kč 142 422 837 Kč 

Výsledek hospodaření před zda-

něním 

6 287 148 Kč 6 635 916 Kč 
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Firmě Adria Gold, jakožto klientovi banky byl stanoven konec lhůty pro čer-

pání úvěru, a to do dne 31.12.2017, což bylo splněno formou podání žádosti 

o čerpání úvěru pomocí vzorového formuláře vázaného ke smlouvě o inves-

tičním úvěru ve formě přílohy číslo 2, který byl doplněn příslušnými fakturami 

za provedené práce, na něž se vztahoval účel projektu. Dále byla úvěrovaná 

částka čerpána formou převodu příslušné částky na běžný účet. Žádosti o 

čerpání úvěru, která byla podávána elektronickou formou, bylo bankou vy-

hověno za splnění konkrétních smluvních podmínek shrnutých do pěti pří-

slušných specifikací, jež byla firma povinna splnit: 

• Předložení dohody o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova 

ČR, 

• Zaslání kopie originálu pravomocného rozhodnutí, jímž bylo vydáno 

stavební povolení a rovněž zaslání příslušné stavebně technické doku-

mentace projektu, 

• Doložení originálu smlouvy o dílo, podle níž firma Zlínské stavby, a.s. 

byla povinná z pozice generálního dodavatele splnit závazky vyplývající 

ze smlouvy, 

• Uzavření dohody mezi bankou a klientem o vyplňovacím právu smě-

nečném, 

• Uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva nemovitosti mezi bankou 

a klientem. 

 

Úroková sazba byla smluvními stranami sjednána pohyblivá konstruovaná 

jako součet sazby 1M PRIBOR pro dané úrokové období s pevnými odchyl-

kami ve výši 1,60 % p. a. Úrokovým obdobím byl stanoven zásadně 1 měsíc 

s odchylkami uvedenými v úvěrových podmínkách, na něž se smlouva o in-

vestičním úvěru odkazuje. Výpočet úroku je proveden způsobem na základě 

roku o 360 dnech a skutečného počtu kalendářních dnů uplynulých v přísluš-

ném úrokovém období (resp. jeho příslušné části). Výpočet a splatnost úroku 

je dána vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného kalendářního měsíce. 

Banka je dále oprávněna požadovat další úroky, a to včetně úroků z prodlení. 
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Mezi další poplatky nárokované bankou patří poplatek za zpracování smlouvy 

ve výši 5 000 Kč a poplatek za správu úvěru v hodnotě 500 Kč, který je vypoč-

ten vždy ke konci kalendářního měsíce a splatný v první pracovní den násle-

dujícího kalendářního měsíce. Smluvním ujednáním byly rovněž stanoveny 

prostředky k zajištění dluhů klienta, jež jsou trojího typu: 

• Vinkulace pojištění nemovitosti, 

• Blankosměnka avalovaná, 

• Zástavní právo k nemovitosti ve prospěch banky. 

Zástavní právo k nemovitosti banky bylo stanoveno na základě Zástavní 

smlouvy k nemovitosti. Dotčenými nemovitostmi spadajícími pod zástavní 

právo jsou dány pozemek p. č. 1963/9, pozemek p. č. 1963/13, včetně jeho 

součástí, což v konkrétním případě znamená budova č.p. 210 v části obce Ni-

vnice. Další částí Zástavní smlouvy je rovněž zákaz zcizení a zatížení nemovi-

tosti sjednaný ve prospěch banky, která rovněž iniciovala provedení ocenění 

nemovitosti odborným odhadcem a interním odhadcem banky. 

 

Společnost Adria Gold jakožto klient je zavázána splatit poskytnutý úvěr 

včetně úroků v souladu s vytvořeným splátkovým kalendářem, který je sou-

částí smlouvy o investičním úvěru v podobě přílohy číslo 3. Datum první 

splátky je stanoven na 31.1.2018. Poslední splátka je splatná ke dni 30.6.2027. 

Smluvní vztah mezi klientem a bankovní společnosti rovněž připouštěl zkrá-

cení doby splatnosti v případě nedočerpání plné částky úvěru, k čemuž vzhle-

dem k nákladům na investici nedošlo. Klientovi je ovšem umožněno 

provedení předčasné anebo mimořádné splátky, což znamená vznik nároku 

banky na poplatek za mimořádnou splátku ve výši nákladů spojených s usku-

tečněním mimořádné splátky. Naopak bankovní společnost je oprávněna po-

žadovat po klientovi provedení mimořádné splátky, a to bez zbytečného 

odkladu.  
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Dalšími povinnostmi, které se firma v pozici klienta smluvně zavázala plnit je 

dokončení investičního projektu nejpozději do 31.3.2018, což bylo splněno a 

doloženo odesláním kopie originálu kolaudačního rozhodnutí. Firma je dále 

povinna zasílat bankovní společnosti v rámci každého čtvrtletí rozbor pohle-

dávek a dluhů v časovém rozlišení. Nejvýznamnější pohledávky a dluhy, které 

jsou více než 180 dní po lhůtě splatnosti, je firma povinná podávat s patřič-

ným odůvodněním. Banka si rovněž nárokuje písemné informování o úmyslu 

firmy pořídit hmotný či nehmotný majetek ve výši přesahující 1 000 000 Kč 

v souhrnu za účetní období. Platnost smlouvy o investičním úvěru, která za-

hrnuje všechny výše zmíněné povinnosti, je účinná dnem jejího podpisu. 

Plán splátek neboli splátkový kalendář v původní verzi, tzn. na počátku splá-

cení jistiny úvěru, která je v maximální možné výši 25 000 000 Kč, udává cel-

kem 114 splátek v podobě měsíčního intervalu. Měsíční splátky jsou 

stanoveny na každý měsíc rovnoměrně, a to ve výši 219 000 Kč. Výjimku tvoří 

poslední závěrečná splátka, jež je požadována ve výši 253 000 Kč. Vzhledem 

k plánovaným ekonomickým výsledkům společnosti Adria Gold není vylou-

čena možnost uskutečnění mimořádných splátek během období splácení 

úvěru, čímž by došlo ke změně splátkového kalendáře oproti původní verzi, 

která je uvedená v příloze bakalářské práce. 

 

Dalším zdrojem financování investičního projektu se stala dotace SZIF z Pro-

gramu rozvoje venkova ČR. Firma Adria Gold označována jakožto příjemce 

dotace byla v prvním kroku povinna řádně vyplnit a zkompletovat žádost o 

podporu z PRV, která se skládá ze standardizovaného formuláře a příloh 

podle podmínek, jež jsou stanoveny dle konkrétních pravidel. Okamžikem 

schválení úplné a řádně vyplněné žádosti vznikla firmě jakožto příjemci do-

tace pohledávka vůči dotaci. Kladné stanovisko vůči žádosti bylo firmě doru-

čeno v podobě oznámení o výši dotace. Dle dohody dále vyplývá, že základna 

výdajů, kterými se rozumí uznatelné výdaje zakázky, byla využita v částce o 
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hodnotě 19 900 000 Kč. Celková procentuální výše dotace činila 40 %, což 

v přepočtu znamená příspěvek ve výši 7 960 000 Kč. Dále je z dohody patrná 

skladba tohoto příspěvku, která je tvořena ze dvou zdrojů. Z celkové výše při-

znané dotace činí 49,5 % příspěvek společenství (EU), což v peněžních jednot-

kách znamená 3 940 200 Kč. Druhá část dotace ve výši 50,5 % byla poskytnuta 

z národních zdrojů, jejichž celková hodnota činila 4 019 800 Kč. 
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Soukromá stavební zakázka společnosti Adria Gold byla financována ze tří 

možných zdrojů, a to dvěma cizími a jedním vlastním. Z cizích zdrojů se jed-

nalo nejprve o bankovní podnikatelský úvěr od banky Raiffeisenbank ve výši 

25 000 000 Kč, což byla maximální možná výše, jež mohla společnost Adria 

Gold čerpat. Dalším cizím zdrojem bylo spolufinancování z dotačního titulu 

Evropské unie prostřednictvím fondu Státního zemědělského a intervenč-

ního fondu ve výši 7 960 000 Kč. Jedná se o operační program s názvem Pro-

gram rozvoje venkova, jež je dotován ze společenství EU a z národních zdrojů. 

Třetím typem finančních prostředků bylo dofinancování investičního pro-

jektu z vlastních peněžních zdrojů společnosti, které firma nabyla pomocí ne-

rozděleného zisku z let minulých, ve výši 2 040 000 Kč. Celkové finanční 

náklady na realizaci soukromé zakázky činily 35 000 000 Kč. 

bankovní úvěr Raiffeisenbank  25 000 000 Kč 

dotační titul SZIF 7 960 000 Kč 

vlastní prostředky nerozděleného zisku 2 040 000 Kč 

Celkové náklady investice 35 000 000 Kč 

Tabulka 10-1: Přehled použitých zdrojů financování zakázky [35] 

 

 

Na dofinancování zakázky bylo z vlastních prostředků použito 2 040 000 Kč, 

což tvoří přibližně jednu třetinu ze zisku před zdaněním z roku 2016. Podle 

informací od vedení společnosti Adria Gold zaznamenala firma v roce 2017 

ekonomický růst oproti roku 2016, avšak přesná čísla budou dostupná až 

v červnu 2018 po vydání výroční zprávy podniku. Podle účetních výkazů firmy 
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za rok 2016 je patrný růst firmy, což je vidět na položce nerozděleného zisku 

z let minulých, která v účetním období roku 2015 činila 14 649 000 Kč a 

v účetním období roku 2016 vzrostla na 19 702 000 Kč, což je patrné v níže 

uvedené tabulce. 

účetní období 2015 účetní období 2016 

14 649 000 Kč 19 702 000 Kč 

Tabulka 10-2: Nerozdělené zisky firmy za účetní období [35] 

Jednou z alternativních variant při financování přístavby výrobně skladovací 

haly je zmenšení podílu cizích zdrojů a zvýšení financování zakázky z vlastních 

zdrojů nerozděleného zisku. Pro zachování platební schopnosti firmy by byl 

tento krok reálný až v roce 2018 na základě ekonomických výsledků z roku 

2017, které by měly za důsledek přírůstek nerozděleného zisku. Avšak vzhle-

dem k vyčerpání všech skladovacích a výrobních kapacit firmy by odklad rea-

lizace přístavby mohl ohrozit růst firmy a komfort pracovního prostředí 

zaměstnanců, což by v nejhorším případě znamenalo odliv pracovních sil či 

zákazníků. Vzhledem k nárokům na údržbu majetku firmy v podobě oprav 

strojů, automobilů a zařízení, popřípadě stávajících budov, je použitá výše ne-

rozděleného zisku v hodnotě 2 040 00 Kč pro financování zakázky zcela ade-

kvátní a neohrožuje nijak platební schopnost společnosti. 

 

Státní zemědělský a intervenční fond poskytnul firmě Adria Gold dotaci ve 

výši 7 960 000 Kč prostřednictvím programu rozvoje venkova. Jednalo se o 

operaci číslo 4.2.1 b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských výrobků. 

Firma byla dále definována jako příjemce v kategorii Zpracovatelské podniky 

a zúčastnila se hned 1. kola příjmu žádostí, které se uskutečnilo v termínu 29. 

9. 2015 od 8:00 do 12. 10. 2015 do 13:00. Operace číslo 4.2.1 byla žadatelům 

poskytována zatím ve třech kolech, a to následovně: 

• 1. kolo v termínu 29. 9. 2015 od 8:00 do 12. 10. 2015 do 13:00  

• 3. kolo v termínu 11. října 2016 od 8:00 do 31. října 2016 do 13:00 

• 5. kolo v termínu 10. října 2017 od 8:00 hod do 30. října 13:00 hod 
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Alternativou pro společnost Adria Gold mohlo být podání žádosti ve 3. kole, 

které nabízelo žadatelům stejné podmínky a procentní podíly financování 

jako v kole prvním. Druhou alternativou mohlo být podání žádosti v 5. kole, 

kde kromě záměru pro zpracovatelské podniky, který je totožný s prvním i 

třetím kolem, byl vypsán rovněž záměr pro malé a střední podniky, speciálně 

pro výrobce pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků. Tento zá-

měr poskytuje dotaci ve výši 45 %, což je o 5 % více oproti záměru pro zpra-

covatelské podniky. Navíc je možné v 5. kole, aby firmy podaly žádosti 

k oběma záměrům, ať už pro zpracovatelské podniky, tak rovněž pro výrobce 

pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků. Ze tří možných variant 

se tedy z hlediska výše finančních prostředků dotace jeví jako nejvýhodnější 

varianta podání žádosti v 5. kole. Avšak z hlediska času, který byl při realizaci 

zakázky velmi důležitý, jelikož firma nutně potřebovala rozšířit své kapacity, 

je varianta žádosti v 5. kole nereálná. Termín žádostí 5. kola se konal totiž 

v době, kdy realizace stavební zakázky firmy Adria Gold směřovala ke svému 

závěru. Rovněž druhá alternativa v podobě žádosti ve 3. kole byla pro firmu 

nevýhodná, jelikož v termínu podání žádostí do 3. kola už realizace zakázky 

probíhala. První varianta, tedy podání žádosti v 1. kole je tedy vyhodnocena 

jako nejvýhodnější z hlediska finančních možností v kombinaci s možnostmi 

časovými. 

 

Nejpodstatnější podíl na financování přístavby výrobně skladovací haly firmy 

Adria Gold měl bankovní úvěr od společnosti Raiffeisenbank ve výši 

25 000 000 Kč. Při pohledu na základní nabídku ostatních komerčních ban-

kovních společností lze pozorovat téměř totožné nabízené parametry v po-

době doby splácení, která je většinou maximálně 15 let, způsobů splácení, 

výše úrokové sazby apod. Při žádosti o financování investičních záměrů po-

stupují komerční banky individuálně dle ekonomických výsledků žádající 

firmy, její výše závazků atd. Dle informací od vedení společnosti Adria Gold 

byla varianta financování bankou Raiffeisenbank nejlepším možným řeše-

ním, jelikož firma zde vede i svůj bankovní účet a spolupracovala s bankou 

v minulých letech na různých investičních záměrech, kdy vždycky dokázala 
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své závazky vůči bance splnit. Vzájemnou provázanost finančních zdrojů za-

kázky dokazuje fakt, že v případě vyloučení finančního zdroje SZIF ve výši 

7 960 000 Kč by došlo ze strany Raiffeisenbank ke snížení maximální možné 

částky pro čerpání úvěru. Důsledkem by byla nutnost použít větší podíl pro-

středků z nerozděleného zisku, avšak téměř s jistotou by se investiční záměr 

musel realizovat v pozdějším období anebo v menším, méně nákladném roz-

sahu. 

 

Kromě tří výše uvedených způsobů se nabízí ještě možnost přínosu kapitálu 

potřebného pro investici, a to v podobě vstupu nového investora jakožto spo-

lečníka firmy. Avšak tím by byl značně omezen vliv a podíl současného spo-

lečníka a došlo by k narušení způsobu vedení firmy, který se prezentuje jako 

způsob budování a rozvíjení rodinného podniku. 

 

Při vyhodnocení použitých zdrojů financování stavební zakázky pro firmu Ad-

ria Gold jsou porovnávány tři možné varianty kombinací finančních zdrojů. 

První variantou je kombinace finančních zdrojů, kterou použila firma ve sku-

tečnosti pro realizaci zakázky. Dále byly navrženy dvě možné alternativní va-

rianty, jež jsou porovnány a vyhodnoceny. 

 

Varianta kombinace finančních zdrojů, pro níž se firma rozhodla byla realizo-

vána dle níže uvedené tabulky. Z časového hlediska byla realizace zakázky 

započata 1.11.2016 a dokončena 30.11.2017. 

bankovní úvěr Raiffeisenbank  25 000 000 Kč 

dotační titul SZIF – 1. kolo 7 960 000 Kč 

vlastní prostředky nerozděleného zisku 2 040 000 Kč 

Celkové náklady investice 35 000 000 Kč 

Tabulka 10-3: Realizovaná varianta zdrojů financování zakázky [35] 
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Alternativou číslo jedna pro financování zakázky je větší podíl z nerozděle-

ného zisku firmy, který mezi roky 2015 a 2016 vzrostl o 5 053 000 Kč. Nutnou 

podmínkou je přidělené dotačního titulu prostřednictvím SZIF, o který by 

firma žádala ve 3. kole. Nevýhodou této varianty je časové hledisko. Vez-

meme-li v úvahu časovou souvislost ve stejné podobě jako při firemní vari-

antě, vyplývá zahájení realizace zakázky 1.11.2017 a dokončení 30.11.2018. 

V případě, že by se firma rozhodla pro kombinaci zdrojů financování pro-

střednictvím alternativy číslo jedna, bylo by možné nové firemní kapacity pře-

vzít do užívání až koncem roku 2018. Kombinace finančních zdrojů alternativy 

číslo 1 je uvedena v tabulce níže. 

bankovní úvěr Raiffeisenbank  23 000 000 Kč 

dotační titul SZIF 7 960 000 Kč 

vlastní prostředky nerozděleného zisku 4 040 000 Kč 

Celkové náklady investice 35 000 000 Kč 

Tabulka 10-4: Alternativa č. 1 pro zdroje financování zakázky [Autor práce] 

 

Druhou alternativou je zachování stejné výše úvěru jako v případě použitém 

firmou ve skutečnosti, avšak je zde možnost snížení podílu vlastních pro-

středků. K tomu by firma došla v případě ucházení se o dotační titul v 5. kole, 

kde bylo možné získat o 5 % vyšší příspěvek na spolufinancování. Výhodou 

této varianty je možnost účastnit se obou kategorií při ucházení se o dotační 

příspěvek, kdy pro kategorii zpracovatelské podniky se jednalo o stejný pro-

centuální příspěvek ve výši 40 %, avšak pro kategorii cukrářských výrobců se 

jednalo o procentuální příspěvek ve výši 45 %. V alternativě číslo dva je uva-

žováno získání finančních prostředků v kategorii cukrářských výrobců, tedy 

procentuální příspěvek ve výši 45 %. Pokud však uvažujeme opět stejnou ča-

sovou souvislost, jako tomu bylo při realizaci, bylo by možné zahájit realizaci 

zakázky 1.11.2018 a její dokončení vychází na 30.11.2019. Nové a pro firmu 

nezbytně potřebné vyšší kapacity by tak bylo možné začít užívat až koncem 
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roku 2019. Navíc zde vzniká riziko nepřidělení dotačního příspěvku ve výši 45 

%, nýbrž pouze jen 40 %. V takovém případě by byla druhá alternativa v to-

tožné kombinaci jako tomu bylo v reálném případě, nicméně s velkým časo-

vým zpožděním, na které firma Adria Gold jednoznačně odmítla přistoupit. 

Druhá alternativní varianta kombinace finančních zdrojů je uvedena v ta-

bulce níže.  

bankovní úvěr Raiffeisenbank  25 000 000 Kč 

dotační titul SZIF 8 955 000 Kč 

vlastní prostředky nerozděleného zisku 1 045 000 Kč 

Celkové náklady investice 35 000 000 Kč 

Tabulka 10-5: Alternativa č. 2 pro zdroje financování zakázky [Autor práce] 

 

Při tvorbě a realizaci investičního záměru v podobě stavební zakázky ve 

formě přístavby výrobně skladovací haly firmy Adria Gold bylo hlavním cílem 

zajistit stabilní a plynulý růst společnosti. K tomu má sloužit zvýšení výrob-

ních i skladovacích kapacit, zefektivnění systému logistiky, zvýšení kvality pra-

covního prostředí a zázemí a rovněž zdokonalení zákaznického servisu. Pro 

tyto účely byla uskutečněna investice v hodnotě 35 000 000 Kč. Vzhledem 

k výši investice, zvýšenému nároku na čas realizace kvůli nedostatku kapacit 

lze hodnotit použité finanční zdroje v podobě varianty shrnuté v kapitole 

10.3.1 jako nejlepší možné volby v dané situaci, pro něž se mohla firma Adria 

Gold rozhodnout. 
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Bakalářská práce byla rozdělená do dvou částí, a to na teoretickou část a 

praktickou část. V teoretické části byl charakterizován pojem stavební za-

kázka, který byl rozdělen do dvou typů na soukromou a veřejnou stavební 

zakázku. Dále byli popsáni účastníci výstavbových projektů včetně jejich spe-

cifických rolí. Teoretická část rovněž pojednává o fázích života investičního 

projektu a o investičním rozhodování. 

Jelikož se bakalářská práce zabývá financováním stavební zakázky, byly v te-

oretické části popisovány zdroje financování zakázek s rozdělením a násled-

nou specifikací konkrétních možných nástrojů pro financování záměru. 

Následně je uváděn popis a charakteristika dotační politiky státu, rozpočtové 

soustavy České republiky a dotačních titulů z fondů Evropské unie pomocí 

různých operačních programů. 

V praktické části byl nejprve uveden a popsán investor soukromé stavební 

zakázky v podobě firmy Adria Gold a stavební zakázka, na níž se vztahovalo 

financování. V návaznosti na uvedené ekonomické výsledky společnosti byly 

uvedeny všechny použité varianty financování stavební zakázky. Zdroje finan-

cování investičního záměru byly celkem trojího typu, a to bankovní úvěr, do-

tační titul SZIF a dofinancování z interních zdrojů v podobě nerozděleného 

zisku. Celková hodnota investice dosahovala výše 35 000 000 Kč. Přínosem 

bakalářské práce bylo navrhnout alternativní varianty financování zakázky, a 

zároveň je porovnat s variantami provedenými firmou Adria Gold a na závěr 

vyhodnotit, zda zdroje, pro něž se rozhodla firma, byly skutečně nejvýhodněj-

ším možným řešením v dané situaci. Při návrhu bylo nutné brát v úvahu eko-

nomickou i kapacitní situaci firmy ve vztahu k potřebám zákazníků a 

zaměstnanců. Alternativami bylo zvýšení podílu financování z interních 

zdrojů anebo žádost o dotace EU v jednom z pozdějších kol. Poslední varian-

tou byl přínos kapitálu v podobě příchodu nového společníka. Vzhledem 

k poslání, vizím a cílům firmy Adria Gold byly finanční zdroje, pro které se 

vedení společnosti rozhodlo, nejlepším možným řešením ve vzniklé situaci 

z hlediska pozice soukromého investora. 
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a. s.   akciová společnost 

č.   číslo 

č. p.   číslo popisné 

ČR   Česká republika 

DIČ   daňové indentifikační číslo 

DPH  daň z přidané hodnoty 

DPPO  daňové přiznání právnických osob 

EU   Evropská unie 

EUR  Euro 

IČ   identifikační číslo 

IROP  Integrovaný regionální operační program 

Kč   Koruna česká 

p. a.  per annum (úrok za jeden rok) 

p. č.   parcelní číslo 

Sb.   sbírka zákonů 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

SZIF  Státní zemědělský a intervenční fond 

tis.   tisíc  

ZoR   zákon o rezervách 

ZZVZ  zákon o zadávání veřejných zakázek 
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