
 







 

ABSTRAKT 

Tématem bakalá ské práce je financování stavební zakázky z pohledu dodava-

tele. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. První část je 

zamě ena na vysvětlení pojmů týkajících se stavebnictví, zakázek a financování. 

Ve druhé části je popsána konkrétní realizace zakázky a je zpracován finanční 

plán. Cílem této bakalá ské práce je ukázat možné finanční toky v průběhu reali-

zace zakázky. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Stavební zakázka, dodavatel, zadavatel, ve ejná stavební zakázka, finanční plá-

nování, zdroje financování 

ABSTRACT 

The topic of bachelor thesis is financing of the construction order from the point 

of view of the contractor. Thesis is divided in to two parts theoretical and practical. 

First part is focused on explanation of terms construction, constrution projects 

and financial planning. In second part we focus on specific building order inclu-

ding financial plan. The goal of thesis is to show possible financial flows during 

execution of the contract. 
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Construction projects, contractor, submitter, public construction projects, financial 

planning, source of financing 
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1 Úvod 

Bakalá ská práce nese název „Financování stavební zakázky z pohledu do-

davatele“. Problematika financování stavební zakázky je velmi významnou části 

realizací díla a je nezbytné se jí věnovat pro správný běh společnosti. Cílem ba-

kalá ské práce je ukázat způsoby a možnosti financování stavební zakázky. 

V první části práce je rozebrána obecně zakázka jako taková, její rozdělení 

na soukromé a ve ejné.  Dále jsou ukázány různé způsoby financování zakázek 

z pohledu dodavatele p es interní po nejrůznější externí způsoby. Další část se 

věnuje smlouvě o dílo a jejím náležitostem a v neposlední adě je zde popsáno 

finanční plánování a jeho dělení. 

Druhá polovina bakalá ské práce je zamě ena na praktickou část, kde se 

rozebírá konkrétní realizace zakázky a její finanční plánování. Na začátku se po-

pisuje dodavatelská společnost ASANO spol. s.r.o. a její finanční ukazatele. Poté 

se popisuje konkrétní ve ejná zakázka, kterou společnost vyhrála na základě vý-

běrového ízení, včetně zúčastněných stran a podmínek. Dále jsou popsány jed-

notlivé stavební objekty včetně jejich harmonogramů. Na základě těchto 

podkladů a s pomocí rozpočtu, budou sestaveny dva finanční plány. První, který 

uvažuje splatnost vzniklých nákladů p i realizací po týdnech a druhý, který uva-

žuje splatnost po měsíci. 

V závěru praktické části budou tyto dvě možnosti porovnány a bude vybrána 

vhodnější varianta. 
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2 Stavební podnik 

Stavební podnik je právně, majetkově a ekonomicky samostatná organizace, 

která pod vedením podnikatele shromažďuje lidi a pot ebné hospodá ské pro-

st edky za účelem provádění stavebních zakázek, dosahování zisku a uspoko-

jení poptávky stavebního trhu. 

2.1 Rozdělení podle účetních jednotek 

Mezi jedno z možných rozdělení je podle výsledku hospoda ení společnosti 

a p i adí mu jednu z velikostí podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., na zá-

kladě tohoto rozdělení pak plynou povinnosti pro podnik. 

Podle velikosti můžeme podniky rozdělit na účetní jednotky: 

 

• Mikro 

o Aktiva p edstavují hodnotu 9 000 000 Kč. 

o Úhrn čistého obratu 18 000 000 Kč. 

o Průměrný počet zaměstnanců v účetním období 10. 

• Malý 

o Aktiva v hodnotě 100 000 000 Kč. 

o Úhrn čistého obratu 200 000 000 Kč. 

o Průměrný počet zaměstnanců v účetním období 50. 

• St ední 

o Aktiva v hodnotě 500 000 000 Kč. 

o Úhrn čistého obratu 1 mld. Kč. 

o Průměrný počet zaměstnanců v účetním období 250. 

• Velký 

o Za velký podnik považujeme takový, který p ekročí alespoň dvě 

charakteristické hodnoty st edního podniku 

[15] 
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2.2 Počet stavebních podniků v ČR 

Velikost podniku se určila podle počtu zaměstnanců v daných účetních ob-

dobích. Od propadu z roku 2012 můžeme sledovat poměrně stabilní situaci, co 

se týče počtu podniků a jejich rozdělení. V roce 2015 opět hodnoty trochu klesly, 

ale v roce 2016 stavebnictví opět začalo růst.        [20] 

    

 2012 2013 2014 2015 2016 

Celkem 175 799 170 494 170 806 172 479 171 571 

Tabulka 1: Počet stavebních podniků v ČR, zdroj: [20] 

2012 2013 2014 2015 2016
 a ví e 63 53 54 53 51

 až 614 579 546 490 478
 až 1730 1601 1521 1272 1280
 až 2873 2748 2674 1936 2080

 až 170 519 165516 166011 165444 166322

160 000162 000164 000166 000168 000170 000172 000174 000176 000178 000Počet stave í h pod iků v ČR podle počtu za ěst a ů

 až  až  až  až  a ví e

Graf 1: Počet stavebních podniků v ČR podle počtu zaměstnanců, zdroj: [20] 
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3 Stavební zakázka 

Stavební zakázka je dodání výkonů, prací a služeb za účelem nové výstavby, 

modernizace, rekonstrukce, opravy nebo údržby. Mezi typické znaky pat í to, že 

má znaky zakázkové výroby a ve většině p ípadů známe odběratele. Zakázky 

mají p edem stanovené podmínky a jsou založeny na konkrétní objednávce. 

Každá objednávka vychází z vyhotovené p íslušné stavební dokumentace. 

 

Stavební výroba je náročná z různých důvodů: 

• je stacionární, je t eba dostat výrobní činitele na místo stavby 

• technologicky i materiálově náročná 

• výrobní cyklus je časově náročný 

• finanční náročnost realizace stavební zakázky 

[1] 

Zakázky můžeme rozdělovat podle typu a dle investora. 

3.1 Veřejná zakázka 

Je obecně definovaná zákonem 134/2016 Sb. o zadávání ve ejných zaká-

zek. Jsou prováděny na základě smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem  

či dodavateli. Hlavním p edmětem je dodání stavebních prací, služeb či dodávek. 

Mezi hlavní zásady pat í transparentnost a p imě enost danou zákonem.  

                 [1]:[2] 

3.1.1 Zadavatel 

Zákon stanovuje 3 základní typy možných zadavatelů ve ejných zakázek:  

 

• Ve ejný zadavatel – za ve ejného zadavatele se považuje Česká Re-

publika, Česká národní banka, uzemní samosprávný celek  

nebo státní p íspěvková organizace.       
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• Dotovaný zadavatel – fyzická nebo právnická osoba, která použije 

více než 200. mil Kč, nebo více než 50 % finančních prost edků od 

ve ejného zadavatele, Evropské unie či cizích státních rozpočtů, a to 

i prost ednictvím jiné osoby. 

 

• Sektorový zadavatel – Osoba, která musí vykonávat některou rele-

vantní činnost podle § 4 a musí splňovat aspoň jednu z podmínek:  

 

a) Svoji činnost vykonává na základě výhradního práva. 

b) Ve ejný zadavatel je schopen p ímo či nep ímo uplatňovat 

dominantní vliv. 

 

Za relevantní považujeme činnosti v odvětví jako plynárenství, tep-

lárenství, elektroenergetiky, poštovních služeb, vodárenství nebo správa 

dopravních sítí. 

[2] 

3.1.2 Finanční limity na stavební práce 

Finanční limity jsou stanoveny podle zákona 471/2017 Sb. platného od 1. 1. 

2018 a podle p edpokládané hodnoty můžeme ve ejné zakázky rozdělit na:  

 

• Nadlimitní – Ve ejné zakázky p evyšující hodnotu 149 224 000 Kč bez 

DPH. 

• Podlimitní – Cena pohybující se v rozmezí od 6 000 000 Kč do 

149 224 000 Kč bez DPH. 

• Malého rozsahu – Cena ve ejné zakázky nep esáhne 6 000 000 Kč 

bez DPH. 

[3] 
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3.1.3 Zadávací řízení 

Jedním z hlavních znaků ve ejné zakázky je, že zákon stanovuje p esné 

podmínky pro výběr dodavatele či dodavatelů. Zadávací ízení může mít několik 

druhů a každý z nich má jiný postup.  

3.1.3.1 Obecný postup zadání veřejné zakázky 

1) Oznámení zadavatele o úmyslu zadání ve ejné zakázky. Podle 

typu výběrové ízení se jedná o výzvu k podání nabídek nebo 

podání žádostí o účast. Informace o ve ejných zakázkách jsou 

dostupné na portálu Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

www.isvz.cz. 

2) Podání nabídek a sestavení komise pro hodnocení nabídek a 

otevírání obálek. 

3) Otev ení obálek s p íslušnými nabídkami. 

4) Podle p íslušného výběrového ízení proběhne posouzení po-

t ebné kvalifikace zúčastněných firem k provedení zakázky. 

5) Posuzování nabídek. 

6) Vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. 

7) Podepsání smlouvy o dílo. 

8) Zve ejnění výsledků a informací týkající se ve ejné zakázky. 

[4] 

3.1.3.2  Druhy výběrového řízení 

Zákon rozděluje zadávací ízení na několik druhů. Jednotlivé druhy ízení se 

od sebe liší a mají různá členění a provádění. 

 

• Zjednodušené podlimitní ízení 

• Otev ené ízení 

• Užší ízení 

• Jednací ízení s uve ejněním 

• Jednací ízení bez uve ejnění 

• ízení se soutěžním dialogem 

http://www.isvz.cz/
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• ízení o inovační partnerství 

• Koncesní ízení 

• ízení pro zadávání zakázky ve zjednodušeném ízení    

[4] 

3.2 Soukromá zakázka 

Za soukromou zakázku považujeme takovou, která má vztahy mezi dodava-

telem a zadavatelem určené ve smlouvě podle občanského nebo obchodního 

zákoníku. Investor vystupuje jako fyzická nebo právnická osoba. 

[1] 
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4 Možnosti financování stavební zakázky 

Financování zakázek pat í mezi náročnější činnosti ve stavebnictví. Hlavním 

zdrojem financování jsou pravidelné fakturace nebo dohodnuté zálohy. Pokud 

nebyly zálohy dohodnuty s investorem je t eba počítat s hrazením veškerých sta-

vebních prací ze svých prost edků do doby splatnosti první faktury. K tomu pou-

žívá provozní kapitál, ale jeho velikost se odvíjí od momentálního rozsahu 

provádění jiných zakázek. Dále může použít vlastní zdroje nebo využít krátkodo-

bých úvěrů. Zvolení správného způsobu financování má značný vliv na délku 

provádění projektu. 

Základní rozdělení je na Interní a externí zdroje. 

4.1 Interní zdroje 

Do interních zdrojů financování pat í nerozdělený zisk, odpisy a rezervy. 

Jedná se o takzvané samofinancování, které nepat í mezi tak častý jev. Finan-

cování bývá z části pokryto i externími zdroji, a to hlavně u dlouhodobých investic. 

4.1.1 Nerozdělený zisk 

Zisk je kladný rozdíl mezi výnosy a náklady. Nerozdělený zisk, který zůstal 

po splnění daňových povinností, tvorby zákonných fondů, vyplacení dividend.

                  [1] 

4.1.2 Odpisy 

Peněžně vyjad ují opot ebení dlouhodobého majetku nehmotného i hmot-

ného za časové období. Toto opot ebení je p eváděno do nákladů podniku pro 

daňové účely a snižují základ daně. Odpisy se vyjad ují vysokou mírou stability 

a díky tomu pat í mezi velmi důležitý nástroj interního financování.  [1]:[5] 
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4.1.3 Dlouhodobé rezervy 

Pro p ípad budoucích rizik či ztrát, které mohou ve stavebním podniku nastat, 

může společnost zadržet zisk na jejich krytí. U zákonných rezerv navíc tvo í p i-

danou hodnotu vznik daňového štítu. Takto vytvo ený náklad je daňově uznatelný 

a tím snižuje základ daně.            [1] 

4.2 Externí zdroje 

Investo i velmi často využívají velmi rozmanitou škálu možností externího 

financování zakázky. Větší výběr možností umožnuje spolehlivěji reagovat na po-

t ebné změny ve společnosti související se změnou trhu.      

S větším množstvím možností zapojení cizích zdrojů financování také vzni-

kají rizika a problémy. Rozši uje se počet zúčastněných osob na podnikovém 

rozhodování, roste podniková zadluženost a rostou p ípadné náklady spojené 

s cizími zdroji jako jsou nap íklad úroky nebo ručení majetkem.    [1] 

4.2.1 Základní kapitál 

P edstavuje kapitálový vklad vlastníků obchodní společnosti a družstev. Mi-

nimální výši tohoto kapitálu stanovuje zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korpo-

racích. Tento zákon také udává, jakým způsobem bude tento kapitál vytvo en  

a jeho p ípadné zvýšení či snížení. Výše základního kapitálu se odvíjí od typu 

obchodní společnosti.               

  

Minimální výše základního kapitálu pro společnosti s ručením omezením je 

výši 1 Kč. U akciových společností je minimum 2 000 000 Kč.    [5] 

4.2.2 Úvěry 

Velmi častý způsob financování stavebních zakázek. Široký trh nabízí velké 

množství nejrůznějších typů úvěrů. Jednou z nejčastějších metod financování 

jsou st ednědobé nebo dlouhodobé úvěry. Dlužník a vě itel uzavírá smlouvu, 

která musí být v souladu s občanským zákoníkem, kde bude p esně uveden způ-

sob splácení a p edmět smlouvy. 
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Úvěry se rozdělují na základě doby, na kterou jsou poskytovány a po jaké 

době je možná jejich splatnost: 

 

• krátkodobé úvěry 

• st ednědobé úvěry 

• dlouhodobé úvěry 

4.2.2.1 Krátkodobé úvěry 

Nejméně využívaný způsob financování pomocí úvěru, ale pro podnik může 

být nezbytně nutný, a to důvodů jako p i pot ebě zvýšení oběžného majetku p e-

devším hmotného, tímto způsobem rostou aktiva a pasiva zároveň. Tímto krokem 

může být nap íklad nakoupení materiálu pot ebný pro pokračování činností pod-

niku. Dalším důvodem je pot eba úhrady jiných závazků, tímto se nezvyšují ak-

tiva ani pasiva. Klasickým p ípadem může být uhrazení dodavatelských faktur. 

Mezi nejčastější formy krátkodobých úvěrů pat í: 

 

• krátkodobá bankovní půjčka 

• revolvingový úvěr 

• lombardní úvěr 

• kontokorentní úvěr 

[6] 

4.2.2.2 Střednědobé úvěry 

Je poskytován do dobu delší než 1 rok. Splatnost úvěru se nastavuje ve vět-

šině p ípadů až po dokončení zakázky. Banka může poskytnout úvěr na celou 

rozpočtovanou cenu nebo může také požadovat spoluúčast na požadované 

částce, a to výši pohybující se obvykle okolo 20 % ceny.      [1] 

4.2.2.3 Dlouhodobé úvěry 

Jeho splatnost je nastavena na dobu delší než 5 let s p ípadným odkladem 

splácení. Poskytují se na po ízení již konkrétních nemovitostí, které již exis-

tují nebo budou existovat. Dalším důvodem může být refinancování st edně-

dobého úvěru. U těchto úvěrů je velmi nutné zohlednit pohyblivost úroku, zda 
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se jedná o fixní nebo pohyblivý úrok. Je nutné nastavit způsob čerpání, aby 

financování bylo dostatečné a také je nutno počítat s ručením.   [1] 

 

4.2.3 Obligace 

Cenný papír vydávaný za účelem získaní pot ebného kapitálu. Velmi časté 

v p ípadě, že emitentem je stát, banka, velká společnost nebo obec. Vydávají se 

pouze se souhlasem ČNB, která provádí p íslušný audit, kde ově í finanční ren-

tabilitu a zdraví žadatele. Také prově uje p íslušný projekt. 

ČNB také pevně nastaví dobu splatnosti, tímto opat ením chrání širokou 

škálu vě itelů.                [1] 

4.2.4 Leasing nemovitosti 

Forma dlouhodobého financování projektu, která se projevuje silnou vazbou 

na projekt. Díky této vazbě je zajištěno financování po celou dobu projektu i 

s menším objemem kapitálu. Největší nevýhodou je, že vlastníkem nemovitosti 

je leasingová společnost.             [1] 

4.2.5 Investiční dotace 

Peněžní prost edky poskytnuté na dop edu p esně stanovený účel. Jejich 

poskytovatelem může být stát, územně správní celky nebo Evropská unie. Podle 

účelu je možné dotace rozdělit na: 

• provozní – stát nebo územně správní celek se aktivně zapojuje do 

cenové politiky pomocí různých slev nebo programů jako slevy na 

jízdném pro studenty, důchodce a ZTP a také dotováním ztrátových 

provozů. Mezi takové p íklady může pat it Česká pošta nebo České 

dráhy. 

• investiční – Za účelem po ízení konkrétního dlouhodobého majetku 

hmotného i nehmotného.           

Dotace mají p esně stanovené podmínky, které musejí být dodrženy, nebo 

může dojít k penalizacím či k vrácení celé dotační částky. Některé dotace bývají 
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proplaceny až po úplné realizaci projektu a kontrole splnění všech podmínek pro 

čerpání dotace.               [1] 

4.2.6 Financování z prostředků Evropské unie 

Česká republika je členem Evropské unie od roku 2004. Díky tomuto členství 

má možnost plně čerpat finanční prost edky na podporu nejrůznějších projektů a 

aktivit prost ednictvím různých fondů v rámci politiky sociální a hospodá ské 

soudržnosti.                [1] 
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5 Smlouva o dílo 

Dokument, který právně ošet uje obchodní podmínky a podmínky o dodávce 

stavebního díla. Právní oporu nachází v zákoně č. 89/2012 Sb., Občanského zá-

koníku. Zhotovitel se ve smlouvě o dílo zavazuje k provedení stavebního díla a 

objednatel se zavazuje k zaplacení p edem sjednané ceny zakázky, nejčastěji na 

základě rozpočtu. 

Smlouva o dílo by měla obsahovat tyto náležitosti: 

1. Úvod 

2. Právní úprava 

3. Definice díla 

a. P edmětné věci smlouvy o dílo 

b. Provádění díla 

4. Součinnost stran 

5. Cena díla 

a. Stanovení ceny díla 

6. Provedení díla 

a. Dokončení díla 

b. P evzetí 

7. Vady díla a nebezpečí škody 

8. Vlastnická právo k p edmětu díla 

9. Stavba jako p edmět díla 

10. Dílo s nehmotným výsledkem 

[14] 

 

5.1 Povinnosti stran 

Zhotovitel je povinen disponovat dostatečnými finančními prost edky pro re-

alizaci daného díla. Zhotovitel tímto provádí vše na své vlastní nebezpečí. Také 

může zhotovením díla pově it jinou prově enou osobu. 

Zhotovitel má právo pravidelně kontrolovat průběh stavby, ale také zároveň 

p ebírá riziko p ípadných škod. Dále je povinen dílo p evzít a uhradit domluvenou 
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cenu zhotoviteli. Může také uplatnit záruku na p ípadné odstranění vad z důvodu 

špatného provedení ze strany zhotovitele. Záruční doba začíná p edáním díla.  

                 [8] 

5.2 Finanční stránka 

Ve smlouvě o dílo je dop edu uvedena cena za dílo, p ípadné změny, způsob 

platby a p ípadné zálohy. Zhotovitel vystavuje objednateli faktury za reálně pro-

vedené práce za sjednaný časový úsek (nap . měsíc). Objednatel je povinen tyto 

faktury uhradit do data splatnosti. Tyto splátky mohou být snížené o takzvané 

zadržené, které p edstavuje procentuální podíl z fakturované částky (nap . 10%). 

Tato částka je následně proplacena až po kompletním p edání díla.   [8] 

5.3 Smluvní pokuty 

Smlouva také stanovuje smluvní pokuty za nedodržení stanovených časo-

vých termínů. Pokuty jsou vyjád eny procentem ze smluvené ceny. Pokud zho-

tovitel odstoupí od smlouvy, není objednatel povinen zaplatit jakékoliv další 

faktury za provedené práce a může požadovat náhradu nákladů na dokončení. 
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6 Finanční plánování 
Důležitou součástí ízení podniku je správné finanční plánování. Tímto způ-

sobem se formují podnikové cíle, způsoby jejich dosahování a p ípadná opat ení. 

Společnost tak dokáže získat kontrolu nad financemi podniku. Výstupem finanč-

ního plánování je finanční plán. 

Sestavení finančního plánu je nezbytnou součástí p ípravy zakázky. Vychází 

z p edem dohodnutých smluvních podmínek jako typ fakturace, zálohy, splatnost 

nebo zádržné. Společnosti si musí být vědoma své aktuální finanční situace a 

p ípadně upravit podíl vlastních a cizích zdrojů, ze kterých bude realizaci zakázek 

financovat. 

 

6.1 Finanční plán a jeho cíle 

Hlavním cílem finančního plánu je maximalizovat hospodá ský výsledek, 

proto je kvalitní plán základem finanční stability. Finanční plán reprezentuje po-

tencionální budoucí finanční stav a veškeré finanční toky. Také zohledňuje veš-

kerá možná rizika. Slouží k určení správného investování kapitálu nebo pro výběr 

správného zdroje financování. Plán může být dlouhodobý nebo krátkodobý. 

6.2 Dlouhodobé finanční plánování 

Uvažuje plánování na dobu delší než 5 let. Detailně jsou zpracovány také 

roční finanční plány. Pro jeho sestavení je pot eba: 

 

• analýza finanční situace 

• plán tržeb na základě marketingu 

• plán peněžních toků 

• plánová rozvaha 

• plánová výsledovka 

• rozpočet investičních výdajů 

• rozpočet dlouhodobého externího financování 
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[10] 

Než se sestaví finanční plán je zapot ebí sestavit finanční analýzu, kde je 

nutné odhalit a stanovit silné a slabé stránky společnosti a tím se vyhnout p ípad-

ným obtížím. Dlouhodobý finanční plán pat í k jednomu z nástrojů ízení firmy. 

6.3 Krátkodobé finanční plánování 

Časový interval krátkodobého finančního plánu bývá zpravidla 12 měsíců. Je 

podkladem pro dlouhodobý finanční plán, pomáhá up esnit míru rizika a p esnější 

vizi o situaci. Hlavní cílem je finančně zabezpečit krátkodobé vnější zdroje. Po-

mocí tohoto plánu je možné stanovit optimální výkon pro dosažení maximálního 

zisku, ale tohoto cíle nemusí být vždy dosaženo. Plán obsahuje: 

 

• plánovaný výkaz zisku a ztrát 

• roční plán cash flow 

• plánovaná roční rozvaha 

• rozpočet p íjmů a výdajů 

[11] 
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7 Realizace stavební zakázky 

7.1 Fakturace 

Způsob fakturace je pevně sjedná ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a 

dodavatelem. Fakturovat lze různými způsoby jako nap íklad po dokončení tech-

nologické etapy nebo po skončení časového úseku (měsíc).  

Součástí fakturace můžou být takzvané pozastávky, obvykle ve výši 10 % 

fakturované částky. K proplacení této částky dochází až po úspěšném p edání 

celého díla. 

7.2 Nástroje řízení 

7.2.1 Rozpočet 

Na základě projektové dokumentace se vypracuje rozpočet zakázky. Jedná 

se o soupis prací s výkazem výměr a p íslušnými cenami jednotlivých položek. 

Je nezbytnou součástí smlouvy o dílo. Umožnuje objektivně ohodnotit zakázku a 

slouží i jako kontrolní nástroj p i realizaci. Rozpočtů je hned několik druhů: 

 

• položkový 

• v agregovaných cenách 

• v jednotkových sazbách p ímých nákladů 

• srovnatelně kalkulovaný 

 

Nejčastější typem je rozpočet položkový. Rozděluje náklady na základní a 

vedlejší. Položky se člení do jednotlivých skupin stavebních dílců v po adí dle 

T ídníku stavebních konstrukcí a prací. 

 

Rozpočet by měl obsahovat tyto dokumenty: 

 

• Úvodní list 

• Krycí list rozpočtu 
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• Popis oceněných prací a dodávek včetně ceny 

• Výkaz výměr každé položky 

[12] 

7.2.2 Harmonogram 

Časové určení jednotlivých činnosti na zakázce. Také velmi důležitou sou-

částí každého ízení zakázky. Hraje velmi důležitou roli pro zajištění veškerého 

materiálu, techniky a pot ebného počtu pracovníků na pracovišti. Můžeme tak 

dop edu naplánovat veškeré dodávky či výpůjčky a zabráníme tím p ípadnému 

pozastavení prací, právě z důvodu chybějícího faktoru.  

 

Harmonogram by měl být součástí projektové dokumentace. Ukazuje veš-

keré činnosti projektu a jejich provázanost. Rozsah a podrobnost harmonogramu 

závistí na složitosti a velikosti projektu. Bývá často součástí cenové nabídky. 

 

Může být zpracován v nejrůznějších formách typu síťového grafu, ádkového 

harmonogramu, cyklogramu apod. K jeho vypracování je možné použít běžný 

program jako MS Excel nebo specializované softwary jako MS Project.  

                [13] 
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8 Společnost ASANO spol. s.r.o. 

8.1 Charakteristika stavební společnosti ASANO 

spol. s.r.o. 

Veškeré podklady pro praktickou část bakalá ské práce poskytnul pan Ing. 

Ji í Pavlů, majitel a zároveň jednatel společnosti ASANO spol. s.r.o. 

Výpis z obchodního rejstříku: 

Datum zápisu:          11. b ezna 1997 

Ičo:                            25017381 

Sídlo:                         Nad Tratí 344, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec 

Právní norma:            Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál:       100 000 Kč 

P edmět podnikání:    

• Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

•  Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

• Silniční motorová doprava 

Firma se zabývá nakládání s odpady, realizací, rekonstrukcemi a odstraňo-

vání staveb, provádění zemních prací a také disponuje silniční motorovou dopra-

vou pro odpady, materiály a stavební stroje.       [19] 
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Některé realizované zakázky: 

Výstavba haly Perner Český Dub 

Rekonstrukce EX-CLUB, stavba roku Libereckého kraje 2013 

 

8.2 Analýza dodavatelské firmy z pohledu finanční 
struktury 

Na základě ve ejně dostupných účetních rozvahách za roky 2014, 2015 a 

2016, se určila likvidita a zadluženost stavební společnosti ASANO spol. s.r.o. 

Obrázek 1: hala Perner Český dub, zdroj: podle [18] 

Obrázek 2: EX-Club Liberec, zdroj: podle [18] 
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Z těchto údajů je možné zjistit, zda firma bude schopná zafinancovat stavební 

zakázku z vlastních zdrojů a nebude muset využívat jiných zdrojů financování. 

8.2.1 Likvidita 

U likvidity se sledují tyto ukazatele: 

• Celková likvidita: 

Vyjad uje poměr oběžných aktiv a krátkodobých pasiv. Ideální rozmezí se 

pohybuje mezi 1,5 – 2,5. Celková likvidita ve sledovaných letech postupně kle-

sala, a to z důvodů zvyšujících se krátkodobých pasiv společnosti. 

• Pohotová likvidita 

Poměr finančního majetku s krátkodobými pohledávkami ku krátkodobým 

pasivům. Hodnoty by se měli pohybovat mezi 1 – 1,5. Krátkodobé pohledávky 

jsou p ibližně stejné ve všech sledovaných letech, ale na počátku období byly 

nízké krátkodobá pasiva, která se ovšem postup navýšila a koeficient se dostal 

do ideálního rozmezí. 

• Okamžitá likvidita 

Poměr finančního majetku ku okamžitě splatným závazkům. Ideální hodnoty 

se pohybují mezi 0,2 – 0,9. Společnost udržuje pravidelně dobrý poměr mezi tě-

mito hodnotami. Toto se potvrdilo ve všech sledovaných letech. 

  2014 2015 2016 

Celková likvidita 2,23 1,98 1,406 

pohotová likvidita 2,02 1,71 1,24 

okamžitá likvidita 0,29 0,43 0,24 

Tabulka 2: Analýza likvidity, zdroj: vlastní, podle [17] 

8.2.2 Zadluženost 

Pro zadluženost společnosti ASANO spol s.r.o. byli sledovány tyto ukazatele: 



 

31 

• Celková zadluženost 

Je vyjád ena jako podíl cizích zdrojů na celkových aktivech. Ve sledovaných 

letech celková zadluženost podniku rostla, a to z důvodu zvýšení krátkodobých 

závazků. 

• Zadluženost vlastního kapitálu 

P edstavuje podíl cizích zdrojů na vlastním kapitálu. Postupně rostla, kvůli 

zvyšujícím se závazkům a poklesu vlastního kapitálu. 

  

 

Ze získaných informací vyplývá, že stavební společnost je platebně schopná 

plnit svoje závazky, je finančně stabilní a měla by disponovat dostatečnými fi-

nančními prost edky pro realizaci zakázky. Firma také současné provádí několik 

dalších zakázek, ze kterých může čerpat prost edky. 

 

celková zadluženost 0,38 0,40 0,50 

zadluženost vlast-

ního kapitálu 

0,66 0,74 1,6 

Tabulka 3: Zadluženost, zdroj: vlastní 
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9 Realizace konkrétní stavební zakázky 

9.1 Definice stavební zakázky 

Obec Prysk vyhlásila ve ejnou zakázku ve znění: odstranění stavby budovy 

školy v p írodě Horní Prysk č. p. 160 a část stavby č. p. 161. O tuto zakázku se 

firma Asano spol. s.r.o. ucházela a p ihlásila se do výběrového ízení a vypraco-

vala nabídku podle podmínek zadání. Nabídky byly hodnoceny dle jediného kri-

téria, a to jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky bude 

hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Výběrové ízení proběhlo obálkovou 

metodou dne 7. 4. 2017 od 13:00 hodin na obecní ú adu obce Prysk. 

 

Nabídka firmy Asano spol. s.r.o. byla nejvíce ekonomicky výhodná a na zá-

kladě tohoto kritéria byla její nabídka vybrána.  

 

Dne 14.06.2017 byla zakázka oficiálně zadána. Byly stanoveny veškeré pod-

mínky, aby mohlo dojít k podepsání smlouvy o dílo.      [17] 

9.1.1 Výňatek smlouvy o dílo 

V této kapitole budou popsány pouze body vztahující se k tématu bakalá ské 

práce. 

Smluvní strany: 

Zadavatel:              Obec Prysk  

IČ:                          00525197 

Sídlo:                      Dolní Prysk 17, 47115 Prysk 

Kontaktní osoba:    Mgr. Veronika Hübnerová 

 

Zhotovitel:             Asano spol. s.r.o. 

IČ:                          25017381 

Sídlo:                     Nad Tratí 344, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec 

Kontaktní osoba:   Ing. Ji í Pavlů 
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P edmět díla: 

P edmětem ve ejné zakázky je demolice objektu č.p. 160 a části objektu č.p. 

161 na katastrálním území obce Prysk. Jedná se o stavby školy v p írodě, p i-

čemž posledních 15 let jsou budovy opuštěné a chátrají.  

Vzhledem ke špatnému stavu budov je nutné postupovat se zvýšenou opa-

trností. Navržena je demolice postupním rozebíráním. 

Doba plnění:  

Zadavatel nestanovil p esné datum vyhotovení, ale požaduje realizaci ve-

ejné zakázky bez odkladu po uzav ení smlouvy a dokončení nejpozději do 8 

měsíců od uzav ení smlouvy.            

[16] 

 

9.1.2 Popis objektů 

• SO02 spojovací chodba: Spojuje objekty školy v p írodě. Mezi SO01, 

který se nebude odstraňovat, a bouranými objekty SO02 A SO03. 

 

• SO03+ SO04 obytná část: Hlavní ubytovací a zároveň největší část 

školy v p írodě. Objekt o t ech podlažích s krovem a oplechovanou 

Obrázek 3: SO02 Spojovací chodba, zdroj: vlastní 
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st echou. V suterénu se nachází kotelna a technické zázemí. Sou-

částí objektu je také masivní komín. 

• SO05 správní budova: Objekt sloužil jako technické zázemí a zároveň 

jako ubikace pro správce.  

 

• SO06+07 terénní úpravy+ ČOV: Součástí školy v p írodě byla také 

vlastní ČOV, kterou je nutno odstranit. ČOV obsahovala lapač tuků, 

a proto je zapot ebí správný sanační postup. 

Obrázek 4: SO03 + SO04 obytná část, zdroj: vlastní  

Obrázek 5: SO05 správní budova, zdroj: vlastní  
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9.2 Časový harmonogram stavebních objektů 

Na základě pot eby objednatele i své vlastní, byl dle normohodin stavebních 

prací sestaven časový harmonogram pro jednotlivé stavební objekty. Objednatel 

zajímal p ibližný časový sled pracovních činností na stavebním objektu. Harmo-

nogram je nezbytnou součástí pro sestavení finančního plánu, který objednatel 

také požadoval. 

9.2.1 SO02 spojovací chodba 

Menší objekt spojující bouranou část SO03 + SO04 a nebouranou část 

SO01. Spojující chodba se bude demolovat až po odstranění objektů SO03 + 

SO04. Z důvodu zakotvení st ešní konstrukce do nebouraného objektu, bude 

t eba postupovat tak, aby nedošlo k porušení zdiva nebouraného objektu, a to 

postupným vytahováním trámů st ešní konstrukce z kapes ve zdivu nebouraného 

objektu. Tento faktor prodloužil dobu demolice tohoto objektu i k jeho relativně 

menší ploše. 

Obrázek 6: ČOV 
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Graf 2: Harmonogram SO02 

9.2.2 SO03+ SO04 ubytovací část 

Největší demolovaný objekt celé stavební zakázky. Z důvodu velikosti a ča-

sové náročnosti bude většina prací zahájena právě na tomto objektu. Nejdelší 

časovou náročnost p edstavuje samotné vyklízení objektu a t ídění suti, samotná 

demolice není tak časově náročná, a to z důvodu provedení pomocí bourací tech-

niky. V suterénu se také nachází bývalá kotelna s rozvody, pro tuto část je nutné 

správně technologicky postupovat p i jejím rozebírání. 
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9.2.3 SO05 správní budova 

Samostatně stojící dvoupatrový objekt, zast ešený krovem, sloužící jako ubi-

kace pro správce školy v p írodě. Práce na tomto objektu mohou být prováděny 

bez návaznosti na ostatní objekty. Jediné omezení p edstavuje malá celková plo-

cha staveniště, která omezuje počet uskladněných kontejnerů a stavební suti. 
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Graf 3: Harmonogram SO03 + SO04 
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9.2.4 SO06+ SO07 terénní úpravy a ČOV 

Poslední etapa demolice obnáší likvidaci ČOV a terénní úpravy. Jelikož ČOV 

obsahuje také lapač tuků, je nutné p i jejím odstranění správně technologicky 

postupovat a také použít správný sanační postup. Terénní úpravy se budou také 

týkat vykácení některých porostů a zahlazení plochy po demolovaných objek-

tech. Nebude zde však prováděno žádná výsadba nové zeleně. Obec Prysk se 

v dalších etapách rozhodne, jak s nově vytvo enými plochami naloží. 
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Graf 4: Harmonogram SO05 
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9.3 Finanční plán po stavebních objektech 

Na základě časového harmonogramu byl firmou sestaven finanční plán po 

jednotlivých objektech. Firma tento plán vypracovala na základě vlastní pot eby,  

pro určení potencionálních výnosů a nákladů jednotlivých stavebních ob-

jektů. Ceny jsou p evzaty z dodaného rozpočtu a jsou uvedeny bez DPH. 
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Graf 5: Harmonogram SO06 + SO07 
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9.3.1 SO02 spojovací chodba 

Finanční plán SO02 

činnost 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 6. týden 7. týden 8. týden 9. týden 10. týden 11. týden 12. týden 13. týden 

Lešení a stavební výtahy          1 015,00 Kč      1 015,00 Kč                      

Demolice             7 805,55 Kč      7 805,55 Kč         7 805,55 Kč              

Staveništví p esun hmot             12,67 Kč              12,67 Kč            12,67 Kč            12,67 Kč            12,67 Kč            12,67 Kč              12,67 Kč             12,67 Kč            

Za izovací p edměty             224,00 Kč                      

Strojovny               70,00 Kč                        

Rozvod potrubí          4 830,00 Kč                        

Otopná tělesa         1 812,30 Kč                      

Konstrukce tesa ské           9 896,74 Kč                    

Konstrukce klempí ské           3 358,25 Kč      3 358,25 Kč                  

Konstrukce truhlá ské                   70,00 Kč                  

Zasklívání               1 960,56 Kč                

Elektromontáže        2 000,00 Kč                          

P esuny suti a vybouraných hmot        8 060,97 Kč         8 060,97 Kč      8 060,97 Kč      8 060,97 Kč      8 060,97 Kč      8 060,97 Kč         8 060,97 Kč       8 060,97 Kč       8 060,97 Kč         8 060,97 Kč          8 060,97 Kč       8 060,97 Kč    

Vedlejší rozpočtové náklady        2 009,62 Kč         2 009,62 Kč      2 009,62 Kč      2 009,62 Kč      2 009,62 Kč      2 009,62 Kč         2 009,62 Kč       2 009,62 Kč       2 009,62 Kč         2 009,62 Kč          2 009,62 Kč       2 009,62 Kč        2 009,62 Kč  

celkem      12 083,27 Kč       15 998,27 Kč    13 134,57 Kč    23 338,26 Kč    21 317,06 Kč    19 849,37 Kč       17 888,81 Kč     10 083,27 Kč     10 070,59 Kč      10 070,59 Kč        10 070,59 Kč     10 070,59 Kč        2 009,62 Kč  

Graf 6: Finanční plán SO02 
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9.3.2 SO03+ SO04 ubytovací část 

Finanční plán SO03+SO04 

činnost 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 6. týden 7. týden 8. týden 9. týden 10. týden 11. týden 12. týden 13. týden 

Lešení a stavební výtahy 
        29 678,94 
Kč      

         29 
678,94 Kč                    

dokončovací konstrukce na pozem-
ních stavbách 

          4 462,50 
Kč  

           4 
462,50 Kč                        

Demolice         
       59 
151,69 Kč  

         59 
151,69 Kč  

         59 
151,69 Kč              

Staveništví p esun hmot 
             883,59 
Kč  

               
883,59 Kč  

              
883,59 Kč  

               
883,59 Kč  

            
883,59 Kč  

               
883,59 Kč  

              
883,59 Kč  

       883,59 
Kč            

Izolace tepelná   
               
700,00 Kč                        

Vnit ní kanalizace 
          2 478,00 
Kč                          

Za izovací p edměty   
           3 
334,65 Kč  

           3 
334,65 Kč                      

Kotelny   
           7 
437,50 Kč                        

Strojovny     
           2 
870,00 Kč                      

Rozvod potrubí   
         12 
055,44 Kč                        

Konstrukce tesa ské     
           7 
609,70 Kč  

           7 
609,70 Kč                    

Konstrukce klempí ské   
           7 
083,65 Kč  

           7 
083,65 Kč                      

Konstrukce truhlá ské     
         20 
944,00 Kč                      

Konstrukce zámečnické       
           3 
832,50 Kč                    

Podlahy povlakové     
           6 
785,00 Kč  

           6 
785,00 Kč                    

Zasklívání       
           5 
754,00 Kč                    

Elektromontáže 
          8 820,00 
Kč                          

P esuny suti a vybouraných hmot 
        93 688,49 
Kč  

         93 
688,49 Kč  

         93 
688,49 Kč  

         93 
688,49 Kč  

       93 
688,49 Kč  

         93 
688,49 Kč  

         93 
688,49 Kč  

  93 688,49 
Kč  

  93 688,49 
Kč  

    93 
688,49 Kč  

  93 688,49 
Kč  

  93 688,49 
Kč    

Vedlejší rozpočtové náklady 
          2 009,62 
Kč  

           2 
009,62 Kč  

           2 
009,62 Kč  

           2 
009,62 Kč  

         2 
009,62 Kč  

            2 
009,62 Kč  

           2 
009,62 Kč  

    2 009,62 
Kč  

    2 009,62 
Kč  

      2 
009,62 Kč  

    2 009,62 
Kč  

    2 009,62 
Kč  

  2 009,62 
Kč  

  
      142 021,14 
Kč  

       131 
655,44 Kč  

      145 
208,70 Kč  

       150 
241,84 Kč  

     155 
733,39 Kč  

       155 
733,39 Kč  

       155 
733,39 Kč  

  96 581,70 
Kč  

  95 698,11 
Kč  

    95 
698,11 Kč  

  95 698,11 
Kč  

  95 698,11 
Kč  

  2 009,62 
Kč  

Graf 7: Finanční plán SO03 + SO04 
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9.3.3 SO05 správní budova 

Finanční plán SO05 

čínnost 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 6. týden 7. týden 8. týden 9. týden 10. týden 11. týden 12. týden 13. týden 

Lešení a stavební výtahy   
  19 296,00 
Kč                        

Demolice           
  11 765,80 
Kč  

     11 765,80 
Kč  

    11 765,80 
Kč            

Staveništní p esun hmot       
             153,38 
Kč  

        153,38 
Kč  

        153,38 
Kč  

          153,38 
Kč  

          153,38 
Kč  

         153,38 
Kč          

Izolace tepelné           
    2 800,00 
Kč                

Vnit ní kanalizace         
     2 625,00 
Kč                  

Za izovací p edměty       
             990,50 
Kč  

        990,50 
Kč                  

Strojovny   
        350,00 
Kč                        

Rozvod potrubí   
    7 140,00 
Kč                        

Otopná tělesa         
     2 002,00 
Kč                  

Kontrukce tesa ské         
     6 930,00 
Kč                  

Konstrukce zámečnické       
          1 113,37 
Kč  

     1 113,37 
Kč                  

Podlahy povlakové             
       2 625,00 
Kč              

Zasklívání           
    3 069,50 
Kč                

Elektromontáže   
    3 500,00 
Kč                        

P esuny suti a vybouraných 
hmot 

         16 302,51 
Kč  

  16 302,51 
Kč  

        16 302,51 
Kč  

       16 302,51 
Kč  

   16 302,51 
Kč  

  16 302,51 
Kč  

     16 302,51 
Kč  

    16 302,51 
Kč  

    16 302,51 
Kč  

     16 302,51 
Kč  

      16 302,51 
Kč  

     16 302,51 
Kč    

Vedlejší rozpočtové náklady 
           2 009,62 
Kč  

    2 009,62 
Kč  

          2 009,62 
Kč  

          2 009,62 
Kč  

     2 009,62 
Kč  

    2 009,62 
Kč  

       2 009,62 
Kč  

      2 009,62 
Kč  

      2 009,62 
Kč  

       2 009,62 
Kč  

         2 009,62 
Kč  

        2 009,62 
Kč  

    2 009,62 
Kč  

  
         18 312,13 
Kč  

  48 598,13 
Kč  

        18 312,13 
Kč  

       20 569,38 
Kč  

   32 126,38 
Kč  

  36 100,80 
Kč  

     32 856,30 
Kč  

    30 231,30 
Kč  

    18 465,51 
Kč  

     18 312,13 
Kč  

      18 312,13 
Kč  

     18 312,13 
Kč  

    2 009,62 
Kč  

Graf 8: Finanční plán SO05 
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9.3.4 SO06+ SO07 terénní úpravy a ČOV 

Finanční plán S06+ SO07 

Činnost 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 6. týden 7. týden 8. týden 9. týden 10. týden 11. týden 12. týden 13. týden 

Zemní práce                 
     85 048,94 
Kč  

    85 048,94 
Kč  

      85 048,94 
Kč  

          85 048,94 
Kč  

    85 048,94 
Kč  

Demolice                     
      15 062,66 
Kč  

          15 062,66 
Kč    

Stavební p esun hmot                   
       8 568,34 
Kč  

        8 568,34 
Kč  

            8 568,34 
Kč  

      8 568,34 
Kč  

Izolace tepelné                     
        5 600,00 
Kč      

Vnít ní kanalizace                   
       1 568,00 
Kč        

Vnit ní vodovod                   
          350,00 
Kč        

Vnit ní plynovod                   
          490,00 
Kč        

Kontrukce zámečnické                     
        4 585,00 
Kč      

Elektromontáže 
       1 400,00 
Kč                          

P esuny sutí a vybouraných 
hmot               

  53 156,79 
Kč  

     53 156,79 
Kč  

    53 156,79 
Kč  

      53 156,79 
Kč  

          53 156,79 
Kč  

    53 156,79 
Kč  

Vedlejší rozpočtové náklady 
       2 009,62 
Kč  

   2 009,62 
Kč  

    2 009,62 
Kč  

  2 009,62 
Kč  

  2 009,62 
Kč  

    2 009,62 
Kč  

    2 009,62 
Kč  

     2 009,62 
Kč  

       2 009,62 
Kč  

       2 009,62 
Kč  

        2 009,62 
Kč  

            2 009,62 
Kč  

      2 009,62 
Kč  

  
       3 409,62 
Kč  

   2 009,62 
Kč  

    2 009,62 
Kč  

  2 009,62 
Kč  

  2 009,62 
Kč  

    2 009,62 
Kč  

    2 009,62 
Kč  

  55 166,41 
Kč  

  140 215,35 
Kč  

  151 191,69 
Kč  

   174 031,35 
Kč  

        163 846,35 
Kč  

  148 783,69 
Kč  

Graf 9: Finanční plán SO06 + SO07 
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9.4 Souhrnný finanční plán stavební zakázky 

Objednatel nepožadoval p ibližné finanční čerpání za jednotlivé měsíce, ale 

firma tento plán vypracovala na základě vlastní pot eby. V odhadu finančního 

čerpání společnost zjistila, že zvládne zafinancovat zakázku z vlastních zdrojů, 

na základě p edpokladu včasné splatnosti faktur za provedené práce. Včasné 

splácení faktur by měl zajistit skutečnost, že se jedná o ve ejnou zakázku finan-

covanou z ve ejných zdrojů. V harmonogramu stavebních prací jsou uvedeny 

ceny dle dodaného rozpočtu. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

9.4.1 Výnosy ze stavební zakázky 
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Graf 10: Výnosy stavební zakázky po týdnu 
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9.4.2 Příjmy ze stavební zakázky 

Jelikož se smluvní strany dohodly na jedno měsíční splatnosti faktur, jsou 

p íjmy stavební společnosti rozdílné od výnosů. Stavební firma musí počítat 

s touto splatností p i placeních svých závazků. Společnost musí počítat s p íjmy 

až ve druhém měsíci. 
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Graf 11: Výnosy stavební zakázky po měsíci 

Graf 12: P íjmy ze stavební zakázky 
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9.4.3 Náklady na stavební zakázku 

P esné náklady stavební společnosti a procentuální zisk pat í k údajům, které firma ve většině p ípadů nezve ejní. Pro tento 

p ípad budeme uvažovat zisk 10 % a tudíž výše nákladů bude výnosová částka snížená o ziskové procento. Celkové odhado-

vané náklady na stavební zakázku by se měli pohybovat okolo 2 569 425 Kč.  
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Graf 13: Náklady na stavební zakázku 
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9.4.4 Výdaje na stavební zakázku 

9.4.4.1 Varianta 1 

U první varianty hrazení výdajů se rozhodne společnost vzniklé náklady p i realizaci zakázky uhradit po jednotlivých týd-

nech. 

 

Graf 14: Výdaje varianta 1 

- Kč 

336 678,85 Kč 

160 798,51 Kč 
176 543,18 Kč 

190 067,81 Kč 
192 323,87 Kč 

187 639,31 Kč 

172 856,41 Kč 

238 004,60 Kč 
247 745,27 Kč 268 300,96 Kč 259 134,46 Kč 

139 331,30 Kč 

 -   Kč

 50 000,00 Kč

 100 000,00 Kč

 150 000,00 Kč

 200 000,00 Kč

 250 000,00 Kč

 300 000,00 Kč

 350 000,00 Kč

 400 000,00 Kč

1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 6. týden 7. týden 8. týden 9. týden 10. týden 11. týden 12. týden 13. týden

Výdaje varianta 1

ada2



 

48 

9.4.4.2 Varianta 2 

U druhé varianty se společnost rozhodne využít dobrých dodavatelských vztahů a hradit vzniklé náklady po jednotlivých 

měsících. 

 

Graf 15: Výdaje varianta 2 
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9.4.5 Výnosy a náklady na stavební zakázku 
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9.4.6 Souhrnné peněžní toky na stavební zakázce 

9.4.6.1 Varianta 1 
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Sestavený graf p edstavující celkové peněžní toky na stavební zakázce.  

Na základě měsíční splatnosti faktur, bude muset společnost počítat s prvním 

reálným p íjmem až v 9. týdnu realizace, jak je vidět v grafu č. 14. První skutečný 

p íjem bude ve výši 748 912 Kč. Jelikož uvažujeme variantu 1, tak se počítá 

s hrazením nákladů vzniklých p i realizaci po týdnech. P i této variantě bude 

muset společnost být platebně schopná pokrýt částku 1 416 908 Kč v 8. týdnu 

provádění a nejvyšší pot ebná částka bude rovna 1 673 183 Kč ve 12. týdnu re-

alizace. Po druhém p íjmu bude ztráta rovna 722 633 Kč a takto to zůstane až do 

17. týdne, kdy bude p ijata poslední částka a společnost se dostane do kladného 

hospodá ského výsledku na této zakázce s p edpokládaným ziskem 293 492 Kč. 
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9.4.6.2 Varianta 2 
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V druhé variantě p edpokládáme hrazení vzniklých výdajů vždy měsíčně. 

Tato varianta vyžaduje dobré vztahy s dodavateli, se kterými je pot eba dohod-

nout hrazení závazků za delší časový úsek, nejčastěji právě měsíčně. První ná-

klad vznikne až po prvním měsíci, a to ve výši 674 021 Kč. Po druhém měsíci, 

kdy výdaje p evyšují p íjmy, se společnost dostane do ztráty 898 001 Kč. P ed-

poslední měsíc se situace mírně vylepší, p íjmy p evyšují výdaje, ale i jako 

v p edchozí variantě se firma dostává do zisku až po p íjmu z poslední faktury 

v 17. týdnu. 

9.4.7 Porovnání variant 

Hlavním rozdílem oproti variantě 1 je, že společnost nemusí disponovat tak 

vysokou finanční částkou na uhrazení vzniklých nákladů spjatých s realizací. Nej-

větší pot ebná částka dosahuje hodnoty 898 001 Kč, a to je o 775 181 Kč méně 

než u varianty první. Tato skutečnost ukazuje, že bude výhodné využít dobrých 

dodavatelských vztahů a snažit se co nejp esněji aplikovat variantu 2 s placením 

závazků měsíčně. 

Je nutné si uvědomit, že tento fakt nijak neovlivní cenu zakázky, ale umožní 

efektivněji využít finanční prost edky společnosti na jiné účely a tím potencio-

nálně zvýšit produktivitu stavební firmy. 
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10 Závěr 
V bakalá ské práci „Financování stavební zakázky z pohledu dodavatele“ 

byly v teoretické části popsány pojmy stavební podnik, stavební zakázka a fi-

nanční plánování. Dále jsou zde uvedeny různé možnosti financování. Na závěr 

je rozebrána smlouva o dílo a pojmy týkající se realizace zakázky jako fakturace, 

harmonogram a rozpočet. 

V praktické části dochází nejprve k p edstavení firmy ASANO spol. s.r.o., 

která poskytla veškeré materiály k realizované zakázce. Dále je zpracována ana-

lýza z pohledu finanční struktury, kde dojde ke stanovení finanční situace doda-

vatelské firmy a určení schopnosti pokrýt vzniklé náklady spojené s realizací. 

Následně je popsána zakázka a její realizace včetně harmonogramů a finančních 

plánů po jednotlivých stavebních objektech. 

Jelikož ASANO spol. s.r.o. pat í mezi solventní a důvěryhodné stavební spo-

lečnosti, dokazuje to dlouholetým úspěšným působením na stavebním trhu, je 

schopna financovat stavební zakázku ze svých vlastních zdrojů a nemá zapot ebí 

obracet se na některý z externích zdrojů financování. Cílem tak bylo nastavit za-

kázku tak, aby byla málo finančně náročná a efektivně využívat podnikové zdroje. 

Tento prostor se naskytnul p i hrazení nákladů spojených s realizací zakázky, 

kde byly určeny dvě možné varianty splácení závazků, a to buď týdně nebo mě-

síčně. 

Z těchto možností vyšla nejlépe varianta se splácením závazků po jednotli-

vých měsících, kde dochází k menší finanční náročnosti a společnost může tak 

efektivně využívat své finanční prost edky na jiných místech nebo zakázkách.  
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12 Seznam použitých zkratek 

Č.  Číslo 

ČNB  Česká národní banka 

Č.p.  Číslo popisné 

ČR  České republika 

DPH  Daň z p idané hodnoty 

IČ  Identifikační číslo 

Ing.  Inženýr 

Kč  Koruna česká 

mld  miliarda 

Sb.  Sbírka 

Spol. s.r.o. Společnost s ručením omezením 

SO  Stavební objekt 

ZTP  Zdravotně tělesně postižený 
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