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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je finanční plánováni stavební zakázky z pohledu investora. 

Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je 

zaměřena na vysvětlení pojmů stavební zakázka, finančního plánování, a financování 

veřejných zakázek z pohledu investora. V praktické části je popsána konkrétní stavební 

zakázka a je zde zpracován její finanční plán. 

Abstract 

The purpose of this thesis is a financial planning of building order from the investor’s 

point of view. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical 

part is focused on the explanation of terms building order, financial planning and public 

order funding from the investor’s point of view. The practical part describes concrete 

building order including the financial plan. 
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rozpočet, harmonogram.  
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1 ÚVOD 

Se vstupem České republiky do Evropské unie roku 2004 vešly v platnost nové zákony, 

díky kterým došlo ke zjednodušení a zpřehlednění informací týkajících se veřejných 

zakázek. Investorům se také naskytly nové příležitosti k získání finančních prostředků 

pro své projekty, a to především pomocí dotací poskytovaných z Evropských 

strukturálních fondů. 

V bakalářské práci je popsáno financování veřejných zakázek na stavební práce 

z pohledu investora, kterým je v tomto případě město. Je zde vysvětleno rozdělení 

stavebních zakázek na veřejné a soukromé a jejich dodavatele. Dále je zde popsáno 

finanční plánování a jeho dělení. Finanční plánování je i cílem bakalářské práce. 

Druhá polovina bakalářské práce je zaměřena na praktickou část, jejímž cílem je 

modelace finančního plánování na již realizované veřejné zakázce. Je zde popsána 

stavební zakázka, investor a dodavatel, vybraný na základě výběrového řízení. V další 

části jsou popsány stavební objekty zakázky a finanční náklady na jejich výstavbu, 

včetně fakturace. Díky těmto podkladům bude sestaven časový harmonogram a podle 

něj stanoveny měsíční náklady. Následně bude sestaven finanční plán pro dvě varianty. 

První varianta bude finanční plán pro měsíční fakturaci a druhá pro fakturaci po 

dokončení stavebních objektů. Tyto plány pak budou porovnány mezi sebou navzájem i 

s reálnou fakturací sjednanou na základě Smlouvy o dílo. Ve vyhodnocení pak bude 

vybrána vhodnější varianta pro zvolenou stavební zakázku. 
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2 STAVEBNÍ ZAKÁZKA 

2.1 Stavební podnik a jeho produkt 

Stavebním podnikem lze nazvat takový podnik, který na stavebním trhu působí jako 

právnická osoba v roli zhotovitele a dodavatele. Předmětem podnikání stavebního 

podniku je stavební výroba.  

Stavební výrobu lze charakterizovat jako zakázkovou a organizačně náročnou, a to 

z důvodu přesunu výrobních činitelů na místo stavby, jejího delšího výrobního cyklu či 

technologické a materiálové náročnosti. Další z důvodů jsou také vysoké finanční 

nároky oproti průmyslové výrobě. 

Produktem stavební výroby je stavební zakázka. Činnost stavebního podniku je závislá 

na realizaci stavebních zakázek – tyto zakázky představují dodávky výkonů, prací a 

služeb k vytvoření nového stavebního díla nebo k úpravě stávajícího. Stavební zakázky 

jsou sjednány na základě konkrétní objednávky od investora a vycházejí z předem 

stanovené stavební dokumentace. [1] 

2.2 Charakter stavebních zakázek z pohledu investora 

2.2.1 Soukromé stavební zakázky 

O soukromou stavební zakázku se jedná tehdy, kdy investorem je fyzická nebo 

právnická osoba. Vztahy mezi zhotovitelem a dodavatelem vyplývají ze smluv 

uzavíraných podle obchodního nebo občanského zákoníku. [1] 

Zadavatelem soukromé stavební zakázky je investor, který si sám volí charakteristiku 

výběrového řízení. Pro plynulý průběh realizace stavební zakázky, je důležité mít 

uzavřenou Smlouvu o dílo. 

2.2.2 Veřejné stavební zakázky 

Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a 

jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb 
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nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen 

zadat podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), musí být 

realizována na základě písemné smlouvy. [2]  

Za zadavatele veřejné zakázky se považuje veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel. 

Veřejným zadavatelem dle §2 odst. 2 ZVZ může být Česká republika, státní příspěvková 

organizace, územní samosprávní celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci 

zřizovatele vykonává územní samosprávní celek. Dále pak jiná právnická osoba, pokud 

byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají 

průmyslovou nebo obchodní povahu, a je financována převážně státem či jiným 

veřejným zadavatelem. 

Dotovaným  zadavatelem je právnická či fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku 

hrazenou z více než poloviny z peněžních prostředků z veřejných zdrojů, a to i 

prostřednictvím jiné osoby. 

Sektorovým zadavatelem je podle zákona osoba, která vykonává některou z relevantních 

činností uvedenou v §4 ZVZ, např. v odvětví plynárenství, teplárenství vodárenství a 

podobně. [2] 

Po dlouhou dobu byl výčet druhů zadavatelů uzavřen právě shora uvedeným výčtem. 

Teprve před nedávnem se k tomuto výčtu přiřadil centrální zadavatel, jenž je                 

v současné právní úpravě obsažen v §3 ZVZ. Centralizované zadávání umožňuje 

zadavatelům pořizovat dodávky, služby či stavební práce prostřednictvím centrálního 

zadavatele, aniž by sami museli podstupovat zadávací řízení. Zatímco v pozici 

centrálního zadavatele může vystupovat pouze veřejný zadavatel, pověřujícím 

zadavatelem může být zadavatel veřejný, dotovaný, sektorový. Zadavatelé uzavírají             

s centrálním zadavatelem před zahájením centralizovaného zadávání smlouvu, ve které 

upraví svá vzájemná práva a povinnosti související s centralizovaným zadáváním. [2] 

Veřejná stavební zakázka se dle §7 odst. 2 ZVZ dále dělí podle předmětu na: 

 veřejné zakázky na dodávky 

 veřejné zakázky na stavební práce 
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 veřejné zakázky na služby 

Veřejná stavební zakázka se dále dělí podle předpokládané hodnoty. K určení typu 

zakázky se používají finanční limity uvedené v §12 ZVZ, které jsou určeny zvlášť pro 

dodávky, služby a stavební práce. Níže jsou uvedeny předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky na stavební práce bez DPH: 

 nadlimitní veřejné zakázky (nejméně 131 402 000 Kč) 

 podlimitní veřejné zakázky (od 6 000 000 Kč do 131 402 000 Kč) 

 veřejné zakázky malého rozsahu (pod 6 000 000 Kč) [1] 
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3 FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 

Pro správné fungování a řízení podniku je důležité plánování. Jedná se o rozhodovací 

proces zahrnující tvorbu podnikových cílů, včetně opatření a činností vedoucí k jejich 

dosažení.  

Výsledkem finančního plánování je finanční plán. Jedná se o zjednodušený model, který 

proti sobě staví dvě polohy, a to konkrétně současnou a budoucí potřebu finančních 

prostředků a momentálně existující a budoucí očekávané zdroje na jejich pokrytí. 

Finanční plán je relativně autonomní a má tři rozhodovací polohy: 

 Kvantifikaci finančních cílů 

 Formulaci finanční politiky 

 Plánování vývoje financí (musí být v souladu s finančními cíli a finanční 

politikou) [3] 

Při finančním plánováním se pracuje se ziskem jako zástupným finančním cílem. 

Základním hodnotícím kritériem je to, zda finanční řízení na základě plánu povede ke 

zvýšení tržní hodnoty podniku. 

Finanční plánování probíhá na dvou úrovních. První z nich je dlouhodobé finanční 

plánování, často označované jako strategické, a druhou úrovní je krátkodobé finanční 

plánování. 

3.1 Dlouhodobé finanční plánování 

Dlouhodobý finanční plán má většinou horizont 5 let. Slouží k realizaci podnikatelského 

záměru a úkolem je obstarat efektivně kapitál. Dlouhodobé financování má reagovat na 

fáze životního cyklu podniku a reflektovat specifika z něj plynoucí. Pro sestavení 

dlouhodobého finančního plánu je zapotřebí: 

 Analýza finanční situace 

 Plán tržeb 

 Plán cash flow 
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 Plánovaná rozvaha 

 Investiční rozpočet 

 Rozpočet externího financování 

 Plán nákladů a výnosů [3] 

3.2 Krátkodobé finanční plánování 

U krátkodobého plánu je časový horizont zpravidla 12 měsíců. Je zde kladen důraz na 

solventnost, tedy schopnosti podniku splácet svoje závazky, a smysluplné uspořádání 

přijatých i poskytnutých půjček. Úkolem krátkodobého plánování je především 

zabezpečení krátkodobých vnějších zdrojů. Krátkodobý finanční plán zahrnuje: 

 Plánování výnosů, nákladů a zisku, tj. plánovaný výkaz zisku a ztráty 

 Roční plán cash flow 

 Plánování aktiv a pasiv, tj. roční plánovanou rozvahu 

 Rozpočty peněžních příjmů a výdajů  

Sledováním a porovnáním odchylek skutečnosti od plánovaného stavu je náplní 

controllingu. [3] 
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4 PŘÍPRAVA STAVEBNÍ ZAKÁZKY 

Pro bezproblémový průběh samotné realizace stavební zakázky je nutné věnovat i 

dostatek času a pozornost právě její přípravě. Vše by mělo být ošetřeno na základě 

smlouvy a dostatečně naplánované. 

4.1 Účastníci výstavby 

Hlavními účastníky výstavby mohou být jak právnické, tak i fyzické osoby, kterých se 

realizace stavby dotýká. Jsou to zejména: 

- Stavebník (investor) - osoba, pro kterou je stavba prováděna a je tudíž osobou 

odpovědnou za řádnou přípravu a následnou realizaci stavby 

- Vlastník – osoba, která je zapsána v katastru nemovitostí a má vlastnická práva 

k pozemkům nebo ke stavbám na nich 

- Uživatel – osoba, která bude danou stavbu užívat za účelem dosažní cílů 

investičního projektu 

- Projektant – osoba, která zajistí dokumentaci projektu v potřebném rozsahu 

- Dodavatel – osoba, která je smluvně zavázána k plnění ve prospěch některého 

účastníka procesu přípravy a realizace investičního projektu 

- Vyšší dodavatel – dodavatel, který do své dodávky zahrnul také kompletaci 

nakupovaných výrobků, prací nebo služeb [4]  

4.2 Smluvní zabezpečení zakázky 

Smlouva mezi zadavatelem a zhotovitelem stavební zakázky je dána občanským nebo 

obchodním zákoníkem. Vztahy mezi účastníky veřejné zakázky upravuje Zákon o 

veřejných zakázkách. Významné typy smluv: 

- Smlouva o smlouvě budoucí – nejméně jedna strana se zavazuje, že ve sjednané 

době mezi sebou uzavřou smlouvu s předem daným předmětem plnění 

- Kupní smlouva – prodávající se zavazuje dodat kupujícímu movitou věc a 

převést na něj vlastnictví a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu 
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- Smlouva mandátní – mandatář se zavazuje, že pro mandanta na jeho účet a jeho 

jménem za úplatu zařídí určitou obchodní záležitost uskutečněním právních 

úkonů nebo jiné činnosti, a mandant se zavazuje mu zaplatit 

- Příkazní smlouva – příkazník se zavazuje, že pro příkazce obstará nějakou věc 

nebo provede jinou činnost 

- Smlouva o dílo – zhotovitel se zavazuje k provedení určitého díla a objednatel se 

zavazuje k řádnému převzetí a ke včasnému zaplacení dohodnuté ceny 

zhotoveného díla [5], [6] 

4.3 Nástroje řízení 

4.3.1 Rozpočet 

Rozpočet se sestavuje na základě projektové dokumentace. Lze ho charakterizovat jako 

soupis prací s výkazem výměr, oceněný příslušnými cenami jednotlivých konstrukčních 

prvků. Rozpočet slouží jako objektivní hodnocení a kontrolní nástroj pro realizaci 

stavby a je důležitou součástí smlouvy o dílo. Rozeznáváme tyto druhy rozpočtu 

z hlediska dosazených hodnot: 

 Rozpočet položkový (v jednotkových cenách) 

 Rozpočet v agregovaných cenách 

 Rozpočet v jednotkových sazbách přímých nákladů 

 Rozpočet srovnatelně kalkulovaný 

Nejčastější typem je rozpočet položkový, který rozděluje rozpočtové náklady nutné 

k realizaci stavebního objektu na základní a vedlejší. Jednotlivé položky se člení dle 

skupin stavebních dílů v chronologickém pořadí a dle Třídníku stavebních konstrukcí a 

prací. V dnešní době se k rozpočtování používá specializovaný, rozpočtářský software. 

Rozpočet by měl obsahovat: 

 Úvodní list (informace o zhotoviteli, investorovi, projektantovi)  

 Krycí list (souhrn nákladů za objekt) 

 Popis oceněných prací a dodávek včetně ceny  

 Výkaz výměr (každá položka) [7]  
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4.3.2 Harmonogram 

Klíčovým dokumentem k řízení výstavby je harmonogram stavebních prací, který je 

důležitý zejména pro zajištění materiálu, subdodávek, správného počtu pracovníků na 

stavbě a nasazení pracovních strojů. Díky sestavení tohoto harmonogramu můžeme 

zabránit zbytečným komplikacím, jako jsou prostoje nebo kolize na staveništi.  

Před samotnou realizací stavby musí být řádně zpracována projektová dokumentace a 

plán výstavby a postupu prací (organizační i časový). Harmonogram postupu prací 

ukazuje návaznosti projektu a možnosti jejich překrytí. Jde tedy o konečný plán 

obsahující všechny fáze projektu. Rozsah a podrobnosti harmonogramu závisí na 

složitosti a velikosti stavby.  

Společným znakem harmonogramů je časové určení jednotlivých stavebních činností., 

díky kterému můžeme vidět, kdy máme jednotlivé činnosti provádět. Můžeme tak 

během výstavby sledovat a vyhodnocovat průběh výstavby.  Harmonogram stavebních 

prací by měl být sestaven pro každou zakázku, bývá též často přílohou k cenové 

nabídce. Pokud v průběhu stavební zakázky nastávají změny ovlivňující postup 

stavebních prací, musí se tyto změny promítnout do harmonogramu.  

Sestavením harmonogramu stavebních prací bývají obvykle pověřeni přípraváři, kteří 

by svůj návrh měli nechat odsouhlasit investorem. Časový postup výstavby může být 

zpracován ve formě síťového grafu, řádkového harmonogramu, cyklogramu apod. K 

vytváření harmonogramů se používají jak běžné programy (např. MS Excel) tak i 

specializovaný software (např. MS Project). [1]  

4.4 Zdroje financování veřejných projektů 

Veřejný sektor, v tomto případě město, jako zadavatel investičního veřejné zakázky 

může využívat pro financování projektu tyto zdroje: 

 Vlastní zdroje 

 Cizí zdroje 
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4.4.1 Vlastní zdroje 

Žadatel jakožto veřejný sektor může pro financování projektu využít vlastních zdrojů. 

Těmito zdroji jsou příjmy obce uvedené v rozpočtu obce a skládají se z následující 

položek: 

 Daňové příjmy 

 Nedaňové příjmy 

 Přijaté transfery 

 Kapitálové příjmy 

Vlastní zdroje město získává prodejem nových stavebních parcel nebo naspořením 

potřebných prostředků z minulých let. To však znamená, že město v minulých letech 

hospodařilo s přebytkem. Tyto prostředky mohlo dále zhodnocovat například 

v investičních fondech nebo termínovaných vkladech. Výhodou takového financování 

je, že městu nevznikají žádné pohledávky do budoucna a také nemusí platit žádné 

úroky, které by mělo při využití bankovního úvěru. Nevýhodou bývá doba, která je 

potřebná k našetření daných prostředků pro investici. Tudíž mnoho obcí využívá 

financování z cizích zdrojů. [8]  

Daňové příjmy jsou největším rozhodujícím příjmem rozpočtu obcí. Patří sem svěřená 

daň z nemovitosti (malá daňová pravomoc) a sdílená daň z příjmů a DPH (nemají 

daňovou pravomoc), dále pak poplatky místní a správní. 

Do nedaňových příjmů patří příjmy z pronájmu majetku, příjmy z prodeje 

neinvestičního majetku, příjmy z uživatelských poplatků za veřejné statky a za ostatní 

zabezpečované služby.  

Přijaté transfery neboli dotace ve velké míře plynou do rozpočtů obcí ze státního 

rozpočtu, jedná se o nárokové dotace. Objem a struktura těchto dotací je schvalována 

při schvalováním zákona o státním rozpočtu a obce na ně mají nárok. Naopak 

nenárokovatelné dotace obce získávají na základě předložené žádosti. 

Kapitálové příjmy pocházejí z prodeje dlouhodobého majetku, příjmy z prodeje akcií a 

majetkových podílů. Tyto příjmy jsou nepravidelného charakteru a jsou jednorázové.[9] 
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4.4.2 Cizí zdroje 

Při rozhodování zda použít cizí zdroje, mohou pomoci nástroje pro dlouhodobé řízení, 

např. Strategický plán rozvoje obce, rozpočtový výhled, plán prodeje majetku. Tyto 

nástroje jsou však náročné na zpracování a zejména menší obce jimi nedisponují. Při 

absenci těchto nástrojů je potřeba alespoň provést analýzu hospodaření z let minulých. 

Provést analýzu rozpočtu, zejména příjmy a výdaje běžného rozpočtu. Tyto položky se 

zpravidla opakují v každém roce. Je tedy nutné zvážit, zda je můžeme očekávat i 

v budoucnu. Při kladném výsledku, tedy přebytkovém rozpočtu, může dojít 

k financování investiční akce. Dále je nutno zvážit, zda investice bude v budoucnu pro 

město zisková nebo bude provoz dotovat. 

Ve většině případů se ale setkáváme s kombinovanou formou financování a to s 

kombinací vlastních a cizích zdrojů, tedy s podílovým krytím investice. 

Do cizích návratných zdrojů patří především úvěry. Úvěrový vztah je smluvním 

vztahem mezi veřejným a soukromým sektorem. Rozlišuje se, zda se jedná o úvěr 

krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý.  Krátkodobý neboli překlenovací úvěr je 

splatný do jednoho roku. Je využíván převážně při dorovnání nesouladu příjmů a 

výdajů. Na financování projektů se využívá výjimečně. Střednědobé úvěry jsou splatné 

do deseti let a využívají se nejčastěji, dlouhodobé mají splatnost delší než deset let, 

v závislosti na investici. Tyto úvěry bývají většinou účelové investiční. 

Obec se většinou za poskytnutý úvěr zaručují svým majetkem nebo využívají ručením 

budoucími příjmy rozpočtu, výjimečně pak ručí třetí osobou. Úrokovou sazbu stanovuje 

peněžní ústav podle typu úvěru, jeho účelu nebo doby poskytnutí. Úroková sazba se 

sjednává jako pevná z dlužné částky nebo pohyblivá.  

Mezi cizí zdroje nenávratné patří transfer, jinak řečeno dotace se do obecního rozpočtu 

projeví díky přerozdělovacím procesům v soustavě veřejných rozpočtů. Tyto dotace 

jsou poskytovány z rozpočtu vyšších vládních úrovní nižším úrovním, nebo jinými 

samosprávnými celky. Dotace dále můžeme rozdělit na dotace účelové a dotace 

neúčelové.  
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- Účelové dotace – určené na konkrétní akci za podmínek stanovených zásadami 

dotační politiky poskytovatele  

- Neúčelové dotace – nemají zadané podmínky užití. Dají se určit na financování 

běžných nebo kapitálových potřeb [10]   
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5 PODKLADY STAVEBNÍ ZAKÁZKY 

5.1 Investor 

Investorem stavební zakázky je město Sezimovo Ústí, které se nachází v Jihočeském 

kraji, v okrese Tábor. Obec se rozkládá na ploše 840 ha a má v současné době 7 306 

obyvatel, (Údaj k 31. 12. 2014). Dělí se na dvě části, a to na historickou část nazývanou 

Sezimovo Ústí I a novější část Sezimovo Ústí II. Hranici města vytváří na západě řeka 

Lužnice, na severu tvoří hranici Kozský potok, který přitéká od východu a vlévá se do 

Lužnice. Město je součástí aglomerace Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí. 

Základní sídelní jednotky města Sezimovo Ústí: 

 Průmyslový obvod 

 Sídliště Silon 

 Sídliště u Nechyby 

 Sídliště u nádraží 

 Sídliště za náměstím 

 Soukeník 

 U Lužnice 

 U Červeného Dvora 

Z kulturního a občanského vybavení se ve městě nacházejí dvě knihovny, každá v jedné 

části města, kino Spektrum a jedno letní kino. Chybí zde pouze divadlo. Velmi 

navštěvovaným místem je i místní hvězdárna Františka Pešty.  

K tělovýchově a sportu je možné využít sportovní areál nebo tenisové kurty. K 

relaxování poslouží sauna. V posledních 2 letech byla vybudována 3 dětská hřiště. 

Obchody s potravinami jsou ve městě poměrně dostatečně zastoupeny, to se ovšem nedá 

říct o specializovaných obchodech.  

Z ubytovacích zařízení zde funguje 1 hotel, 1 motel a v letních měsících dvě chatové 

osady a vodácké koupaliště Soukeník. Ve městě najdeme i značné množství pivnic a 

hostinců.  
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Dále se v Sezimově Ústí nachází pošta, spořitelna, pojišťovny, státní a městská policie. 

V obou částech Sezimova Ústí je zaveden městský rozhlas, který informuje občany o 

důležitých událostech ve městě a pravidelných kulturních akcích. Celkově lze říci, že je 

úroveň poskytovaných služeb ve městě vyhovující. 

Obec v posledních letech měla několik investičních projektů. Mezi největší patří: 

 2011: Nákup budovy mateřské školy za 4,1 mil. Kč 

 2012: Digitalizace kina Spektrum a Letního kina za 4,5 mil. Kč 

 2012 – 2013: Rekonstrukce tělocvičny 13,0 mil. Kč 

 2013: Zateplení ZŠ a MŠ za 8,8 mil. Kč 

 2014: Sportovně rekreační areál Kozský potok za 18,9 mil. Kč 

Celkové příjmy města se v posledních letech pohybovaly kolem 130ti milionů korun. 

Pokles příjmů, který obec zaznamenala v roce 2012, byl způsoben nepřijetím dotace na 

dávky pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi. Tyto dávky již 

nejsou s účinností od 1. 1. 2012 vypláceny prostřednictvím městských úřadů. Naopak 

nárůst v tomto roce byl u příjmů vlastních, zejména u příjmů daňových. V roce 2014 je 

nárůst nedaňových příjmů způsoben zvýšenými příjmy v oblasti bytového hospodářství, 

zejména pak v příjmech z titulu předplaceného nájemného. Dále se v roce 2014 na 

celkovém zvýšení příjmů podílely i přijaté dotace. V roce 2015 je navýšení celkových 

příjmů způsobeno především nárůstem daňových příjmů a přijatých dotací. 

Celkové vlastní příjmy po konsolidaci v letech 2011 až 2015 jsou zobrazeny v tabulce 

1: Vlastní příjmy, dále pak Celkové příjmy obce v tabulce 2: Celkové příjmy a jejich 

srovnání v jednotlivých letech zobrazeny v grafu (obrázek 1: Příjmy po konsolidaci 

v tis. Kč). 

Tabulka 1: Vlastní příjmy [zdroj: webové stránky města SÚ, zpracování: vlastní] 

 

 

daňové 63 344,56 66 454,93 83 870,17 87 023,29 90 320,87

vlastní nedaňové 28 523,22 27 654,17 28 064,00 29 977,35 29 563,87

vlastní kapitálové 2 929,14 3 673,09 5 553,40 3 306,00 1 445,20

celkem vlastní příjmy 94 796,92 97 782,19 117 487,57 120 306,64 121 329,94

2011 2012
Vlastní příjmy po 

konsolidaci v tis. Kč
2013 2014 2015
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Tabulka 2: Celkové příjmy [zdroj: webové stránky města SÚ, zpracování: vlastní] 

 

 

 

Obrázek 1: Příjmy po konsolidaci v tis. Kč [zdroj: webové stránky města SÚ, zpracování: vlastní] 

 

U výdajů města v letech 2011 až 2015 se nedá říct, že by byly stabilní. I zde se v roce 

2012 projevuje změna ve výplatě dávek pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci 

v hmotné nouzi. V roce 2014 byl způsoben nárůst kapitálových výdajů převážně 

přijetím úvěru v celkové výši 20,87 mil. Kč. V roce 2015 ve srovnání s rokem minulým 

došlo k poklesu u běžných výdajů i kapitálových výdajů, tento pokles byl způsoben 

zejména realizací mimořádných výdajů v roce 2014, které zahrnovaly opravy, udržování 

a běžné výdaje v souvislosti s výstavbou sportovně rekreačního areálu. Na poklesu 

běžných výdajů se rovněž významnou částkou podílely i nižší zálohy na energie spojené 

s pronájmem bytových a nebytových prostor. 

vlastní příjmy celkem 94 796,92 97 782,19 117 487,57 120 306,64 121 329,94

neinvestiční dotace 34 652,78 8 843,01 9 190,65 8 638,17 8 011,43

investiční dotace 0,00 2 023,69 3 125,46 3 000,58 24 053,79

ostatní, jiné příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
celkem příjmy 129 449,70 108 648,89 129 803,68 131 945,39 153 395,16

2015
Příjmy po konsolidaci 

v tis. Kč
2011 2012 2013 2014
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Přehled celkových výdajů v letech 2011 až 2015 je zobrazen v tabulce 3: Celkové 

výdaje, jejich srovnání je pak graficky znázorněno v obrázku 2: Výdaje po konsolidaci 

v tis. Kč. 

Tabulka 3: Celkové výdaje [zdroj: webové stránky města SÚ, zpracování: vlastní] 

 

 

 

Obrázek 2: Výdaje po konsolidaci v tis. Kč [zdroj: webové stránky města SÚ, zpracování: vlastní] 

 

Pro lepší přehled příjmů a výdajů města v jednotlivých letech byl vytvořen graf 

(obrázek 3: Srovnání celkových příjmů a výdajů města v tis. Kč). Z grafu vyplývá, že 

schodkový rozpočet je jen v roce 2014, se saldem ve výši 14 880 tis. Kč. Plánovaný 

schodek hospodaření pokrýval jednak dlouhodobý úvěr ve výši 12 mil. Kč, jednak jej 

pokrývala zásoba volných finančních prostředků vedených na běžných účtech města 

vytvořená z přebytků hospodaření minulých let.  

Běžné výdaje 98 923,96 88 417,62 94 375,69 95 225,33 91 413,40

Kapitálové výdaje 15 182,30 11 121,86 17 737,43 49 304,56 18 018,17

Výdaje celkem 114 106,26 99 539,48 112 113,12 144 529,89 109 431,57
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Obrázek 3: Srovnání Celkových příjmů a výdajů města v tis. Kč 

 [zdroj: webové stránky města SÚ, zpracování: vlastní] 

 

5.2 Projektová dokumentace 

Dne 17. 10. 2013 byla uzavřena smlouva o dílo mezi městem Sezimovo Ústí 

(objednatel) a firmou SV – STATIKA, PROJEKCE zastoupenou Ing. Vítem Semrádem 

(zhotovitel).  

Předmětem smlouvy je řádné a včasné zhotovení, resp. vypracování projektové 

dokumentace přikládané k žádosti o územní řízení, stavební povolení a pro výběr 

zhotovitele stavby včetně jejího projednání, název projektové dokumentace: „Dopravní 

napojení sportovně – rekreačního areálu Kozský potok v Sezimově Ústí“. 

Cena za dílo byla stanovena na částku 340.000,- Kč bez DPH, tj. 411.400,- Kč při 21% 

sazbě DPH. Přehled výkonových fází včetně sjednané slevy je uveden v tabulce 4: 

Honorář výkonových fází. 
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Tabulka 4: Honorář výkonových fází [zdroj: podklady SÚ, zpracování: vlastní] 

 

Vypracovaná projektová dokumentace obsahuje tyto náležitosti: 

 

A. Průvodní zpráva  

B. Souhrnná technická zpráva  

C. Situační výkresy  

D. Dokumentace objektů 

E. Dokladová část 

5.3 Charakteristika stavby 

Konečným produktem stavební zakázky je „Dopravní napojení sportovně rekreačního 

areálu „Kozský potok“ v Sezimově Ústí“ a to na základě projektové dokumentace a 

výkazu výměr zpracované Ing. Vítem Semrádem. Předmětem stavby je komunikační 

propojení částí města Sezimovo Ústí I a II, které v současnosti slouží pro cyklisty i 

chodce a zároveň jako obslužná komunikace pro sportovně rekreační areál. 

Součástí stavby jsou SO 01 – Cyklostezka, SO 02 – Lávka, SO 03 – Opěrná zeď, SO 04 

– Dešťová kanalizace, SO 05 – Přeložka vodovodu a SO 06 – Přeložka přípojky NN. 

Stavba je provedena na nezastavěném území, které leží na jižním okraji zastavěné části 

města Sezimovo Ústí. Stavba je umístěná v záplavovém území a podle toho je navržena. 

Cyklostezka i lávka a její napojení na sousední komunikace jsou navrženy jako 

bezbariérové. 

1 4 594,59 Kč

2 59 729,73 Kč

3 68 918,92 Kč

4 119 459,46 Kč

5

6 32 162,16 Kč

7 4 594,59 Kč

8 50 540,42 Kč

9

340 000,00 Kč

414 000,00 KčCelkový honorář s DPH

Spolupráce po dokončení stavby

Výpočet výkonových fází se slevou

Celkový honorář bez DPH

Příprava zakázky

Návrh stavby

Vypracování dokumentace pro územní řízení k územnímu řízení

Vypracování dokumentace pro stavební povolení pro stavební řízení

Vypracování dokumentace pro provedení stavby

Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby

Spolupráce při zadání realizace stavby dodavateli

Spolupráce při provádění stavby / autorský dozor
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Výstavba cyklostezky byla provedena napojením na novou dešťovou kanalizaci 

zaústěnou do Kozského potoka pomocí výtokového čela. Na západní straně byla stezka 

dopravně napojena na stávající zpevněnou komunikaci (p. č. 368/5), stejně jako na 

straně severní (p. č. 368/1, 368/6), kde musel být terén upraven pomocí opěrné zdi (viz 

objekt SO O3). Ze strany východní byla na cyklostezku navázána nová lávka (viz objekt 

SO 02), pokračující projektovanou cyklostezku, která byla dále napojena na stávající 

zpevněnou komunikaci (p. č. 218/65). Cyklostezka je odvodněna pomocí dešťové 

kanalizace do Kozského potoka včetně výtokového objektu (viz objekt SO 04). Součástí 

projektu je přeložka vody z Kozského potoka do chatové oblasti města, včetně 

nátokového objektu, (viz objekt SO 05) a přeložka přípojky NN (viz objekt SO 06). 

V obrázku 4: Situační výkres je znázorněno umístění jednotlivých stavebních objektů. 

 
Obrázek 4: Situační výkres [zdroj: podklady SÚ, zpracování:Lenka Poslušná] 

5.4 Zadávací řízení 

Dne 13. 5. 2014 byla městem Sezimovo Ústí (dále také zadavatel) vyhlášena Výzva 

k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávacích podmínek, které byly 

součástí výzvy. 
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Na základě této výzvy se ozvali tři zájemci s nabídkami na veřejnou zakázku (viz 

tabulky 5. – 7.). Jednotlivé nabídky uchazečů a dokumentace zadávacího řízení byly 

předloženy zadavatelem hodnotící komisi, která přistoupila k jejich posouzení a 

hodnocení. 

Nabídky byly posuzovány z hlediska splnění požadavků stanovených zadavatelem 

v zadávacích podmínkách, a zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku nebo nabídku 

s mimořádně nízkou nabídkovou cenou. 

Do závěrečného hodnocení postoupily všechny tři nabídky uchazečů. Komise hodnotila 

nabídky podle základního hodnotícího kritéria pro zadání veřejné zakázky: nejnižší 

nabídková cena (bez DPH).  

Na základě provedeného hodnocení se hodnotící komise jednomyslně usnesla, že 

nabídka uchazeče VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s.r.o. je nabídkou nejvhodnější 

s nejnižší nabídkovou cenou a doporučuje zadavateli uzavřít s tímto uchazečem 

smlouvu. 

Dne 2. 6. 2014 byla zadavatelem uzavřena Smlouva o dílo s VHS - Vodohospodářské 

stavby, spol. s.r.o. (dále také zhotovitel). 

Tabulka 5: Nabídka č. 1 [zdroj: stavební úřad SÚ, zpracování: vlastní] 

 

 

 

 

Splněno:

ano

 Návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče ano

bez DPH Nabídková cena veřejné zakázky 6,430.806,89,-Kč 

 Nabídka splňuje požadavky zadavatele.

Uchazeč se sídlem : 
 DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.                                                                              

Chýnov, Slavníkovců 455, PSČ 391 55

IČ: 260 71 584 DIČ: CZ 260 71 584

Společnost s ručením omezeným

 IČ/DIČ : 

Právní forma : 

 Nabídka: 

 Nabídka je zpracována v českém jazyku
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Tabulka 6: Nabídka č. 2 [zdroj: podklady SÚ, zpracování: vlastní] 

 

Tabulka 7: Nabídka č. 3 [zdroj: podklady SÚ, zpracování: vlastní] 

 

5.5 Hlavní dodavatel 

Ve výběrovém řízení byla městem vybrána firma VHS – Vodohospodářské stavby, spol. 

s.r.o., která se stala hlavním dodavatelem stavební zakázky. VHS je stavební firma 

zaměřená na realizaci staveb vodního hospodářství a inženýrského stavitelství 

s působností převážně na území jižních Čech. Počátky firmy se datují od roku 1991, kdy 

došlo k privatizaci státního podniku Povodí Vltavy Praha a výrobních složek závodu 

Horní Vltava České Budějovice na nynější společnost VHS – Vodohospodářské stavby 

spol. s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích. 

Firma usiluje o budování a rozvoj obchodně - partnerských vztahů, jenž jsou založeny 

na spolehlivosti a serióznosti. Silnou stránkou firmy je flexibilita organizace práce 

v důsledku ploché organizační struktury, optimální cenová úroveň při vysoké kvalitě, 

schopnost spolupráce s dodavateli ostatních přidružených prací, technické a 

technologické řešení dodávek. 

Splněno:

ano

 Návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče ano

bez DPH

VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s.r.o.                                                 

České Budějovice, Litvínovická 1567/4, PSČ 370 01

Společnost s ručením omezeným

 Nabídka je zpracována v českém jazyku

 Nabídka splňuje požadavky zadavatele.

Uchazeč se sídlem : 

 IČ/DIČ : IČ: 144 99 924 DIČ: CZ 144 99 924

Právní forma : 

 Nabídková cena veřejné zakázky 5,959.582,-Kč 

 Nabídka: 

Splněno:

ano

 Návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče ano

bez DPH

 Nabídka: 

 Nabídka je zpracována v českém jazyku

 Nabídka splňuje požadavky zadavatele.

Uchazeč se sídlem : 
DAICH spol. s.r.o.                                                                                                                                    

Tábor, Železná 366, PSČ 390 02

IČ: 424 07 559 DIČ: CZ 424 07 559

Právní forma : Společnost s ručením omezeným

 IČ/DIČ : 

5,999.084,39,-Kč  Nabídková cena veřejné zakázky
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Splnění těchto hodnot dokládá i opakované získání titulu PRESTA - prestižní stavba 

jižních Čech v kategorii vodohospodářské a ekologické stavby, v roce 2001 za stavbu 

"Kanalizační sběrač České Budějovice", v roce 2003 za stavbu "Oprava hydrostatického 

jezu Huber-Lutz, Loučovice" a v roce 2007 za stavbu „Vodní dílo Soběnov – sanace 

protržené hráze na řece Černé“. 

Firma uplatňuje integrovaný systém řízení pro přípravu a realizaci vodohospodářských a 

inženýrských staveb v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN 

14001:2005. 

Primárním cílem firmy je realizace kompletního ekologického programu. Soustředí se 

na realizaci zakázek v sektoru inženýrského stavitelství (jedná se o stavby čistíren 

odpadních vod včetně jejich technologického vybavení, stavby kanalizací, vodovodů, 

základní technické vybavenosti) a vodohospodářských staveb (obnova vodních toků, 

stavby a rekonstrukce jezů, výstavba a obnova rybníků, protipovodňová opatření). 

Aktuální jsou v současné době ekologické stavby (malé vodní elektrárny, revitalizace 

vodních toků a nádrží). Dalším oborem, na který se firma specializuje jsou práce 

v oblasti zvláštního zakládání – beraněné štětové stěny, ražené piloty a protlaky. 

Mezi nejvýznamnější zakázky realizované v posledních letech patří ČOV ZOO Ohrada 

Hluboká nad Vltavou, Protipovodňová opatření obce Dráchov, Kanalizace a ČOV 

Loučovice, MVE Zlatá Koruna apod. 

5.5.1 Smlouva o dílo 

Smlouva o dílo je nejtypičtější smlouva, která upravuje vztahy mezi účastníky výstavby. 

Její právní úpravy vycházejí z obchodního zákoníku a z občanského zákoníku. 

Jak již bylo dříve zmíněno, dne 2. 6. 2014 byla uzavřena Smlouva o dílo mezi 

zadavatelem a zhotovitelem. 

Náležitosti dané smlouvy: 

 Smluvní strany 

 Předmět smlouvy 

 Doby plnění 
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 Cena za dílo 

 Financování a placení 

 Způsob provádění díla 

 Staveniště a zařízení staveniště 

 Předání a převzetí díla 

 Vady a nedodělky, záruka za jakost, reklamace 

 Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu 

 Smluvní pokuty 

 Vlastnické právo ke stavbě, nebezpečí škody a pojištění 

 Bankovní záruky 

 Všeobecná ustanovení 

Samostatnou přílohou této smlouvy je nabídkový rozpočet, tj. oceněný Soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb v listinné a elektronické formě. 

V průběhu realizace došlo ke dvěma písemným dodatkům ke Smlouvě o dílo. 

Dodatek č. 1  

- DOBA PLNĚNÍ: Dohodnutí smluvních stran, že termín II. etapy bude nově 1. 9. 

2014, nikoliv 15. 8. 2014 a termín zahájení III. etapy bude 15. 10. 2014, nikoliv 

1. 10. 2014. Současně termín dokončení celé stavby je nově stanoven na 30. 4. 

2015, nikoliv 15. 12. 2014 

- FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ: Cena za dílo bude hrazena fakturací, kdy první 

fakturu zhotovitel objednateli vystaví nejdříve 31. 10. 2014, poté bude cena za 

dílo hrazena měsíční fakturací 

Dodatek č. 2 

- CENA ZA DÍLO: Tímto dodatkem se mění celková cena díla, jenž je přílohou 

daného dodatku (tabulka 8: Cena zakázky včetně změnového listu) 
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Tabulka 8: Cena zakázky včetně změnového listu [zdroj: podklady SÚ, zpracování: vlastní] 

 

5.6 Technický dozor 

Dne 30. 5. 2014 byla podepsána Příkazní smlouva mezi městem Sezimovo Ústí 

(příkazce) a společností Tareka s.r.o. (příkazník) zastoupená jednatelem Ing. Pavlem 

Strnadem. Účelem této smlouvy je řádné, včasné a úplné zajištění výkonu technického 

dozoru a inženýrských činností ve vztahu ke stavbě.  

Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 127 050,- Kč s DPH (viz 

tabulka 9: Cena za technický dozor). Cena nezahrnuje náklady na zajištění projektové 

dokumentace, geodetických a geologických prací, hygienických a ostatních měření, 

průkazných zkoušek, vytyčení podzemních inženýrských sítí a náklady na správní 

poplatky. 

Tabulka 9: Cena za technický dozor [zdroj: stavební úřad SÚ, zpracování: vlastní] 

 

5.7 Koordinátor BOZP 

Dne 2. 6. 2014 byla podepsána Příkazní smlouva mezi městem Sezimovo Ústí 

(příkazce) a koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Vladimírem Líkařem (příkazník). Účelem této smlouvy je provedení řádného, včasného 

a úplného zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP. 

Objekt Cena dle SOD Cena dle SOD a ZL č.1 Rozdíl

SO 01 Cyklostezka 1 466 731,00 Kč 1 472 202,81 Kč 5 471,81 Kč

SO 02 Lávka 2 661 520,00 Kč 2 969 725,86 Kč 308 205,86 Kč

SO 03 Opěrná zeď 1 130 577,00 Kč 1 130 577,00 Kč 0,00 Kč

SO 04 Dešťová kanalizace 525 555,00 Kč 525 555,00 Kč 0,00 Kč

SO 05 Přeložka vody 76 099,00 Kč 76 099,00 Kč 0,00 Kč

SO 06 Přeložka přípojky NN 15 600,00 Kč 47 700,00 Kč 32 100,00 Kč

Vedlejší a ostatní náklady 83 500,00 Kč 106 500,00 Kč 23 000,00 Kč

Cena bez DPH 5 959 582,00 Kč 6 328 359,67 Kč 368 777,67 Kč

DPH 21% 1 251 512,22 Kč 1 328 955,53 Kč 77 443,31 Kč

Celkem s DPH 7 211 094,22 Kč 7 657 315,20 Kč 446 220,98 Kč

105.000,- Kč

22.050,- Kč

127.050,- Kč

Cena bez DPH

DPH (21%)

Cena včetně DPH
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Cena za dílo je dohodnuta smluvními stranami a činí 68 365,- Kč s DPH (viz tabulka 

10: Cena za koordinátora BOZP). Cena zahrnuje vypracování plánu BOZP a výkonu 

funkce koordinátora po celou dobu výstavby. 

Tabulka 10: Cena za koordinátora BOZP [zdroj: stavební úřad SÚ, zpracování: vlastní] 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.500,- Kč

11.865,- Kč

68.365,- Kč

Cena bez DPH

DPH (21%)

Cena včetně DPH
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6 STAVEBNÍ ZAKÁZKA NAPOJENÍ REKREAČNÍHO 

AREÁLU 

6.1 Rozdělení na stavební objekty 

Stavební celek je rozdělen do šesti stavebních objektů. V dotčeném území byla dle 

územního plánu umístěna jak cyklostezka (SO 01), tak lávka přes Kozský potok (SO 

02). Ostatní stavební objekty jsou navrženy z důvodu technického provozu těchto 

staveb. 

SO 01 Cyklostezka 

SO 02 Lávka 

SO 03 Opěrná zeď 

SO 04 Dešťová kanalizace 

SO 05 Přeložka vody 

SO 06 Přeložka přípojky NN 

6.1.1 Popis stavebních objektů 

SO 01 – Cyklostezka 

Je řešena jako komunikace o šířce 3,0m s jednostranným spádem a oboustrannými 

nezpevněnými krajnicemi částečně zpevněná asfaltem a částečně nezpevněná 

s povrchem ze štěrku. Na stávající terén je navázána pomocí terénních úprav – násypů a 

výkopů osetých trávou. 

Má včetně nezpevněných krajnic rozlohu 1 440,0m
2
. Z toho je asfalt 736,0m

2
, štěrk je 

336,0m
2
 a zbývajících 368,0m

2
 jsou nezpevněné krajnice. Terénní úpravy mají plochu 

353,0m
2
. 
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SO 02 – Lávka 

Je tvořena železobetonovými podpěrami uloženými na železobetonových pilotách s 

železobetonovou mostovkou s povrchovým nátěrem. Mostovka má šířku 3,0m a je 

opatřena ocelovým odnímatelným zábradlím. Na stávající terén je navázaná pomocí 

terénních úprav – násypů a výkopů osetých trávou.  

Má rozlohu 72,0m
2
 a terénní úpravy k ní 133,0m

2
. Obestavěný prostor lávky je 65,0m

2
. 

Dno pod lávkou je provedeno jako kamenná dlažba se šikmou plochou přímo navazující 

na stávající dno potoka o ploše 110,0m
2
. 

SO 03 – Opěrná zeď 

Je železobetonová s krycí deskou s odvodňovacím žlabem ukončeným uliční vpustí a 

terénní lavicí. 

Je dlouhá 38,0m
2
, její plocha i se žlabem a terénní lavicí je 61,0m

2
. Obestavěný prostor 

je pak 45,0m
3
. 

SO 04 – Dešťová kanalizace 

Začíná odvodňovacím kanálkem, do kterého se napojuje stávající odvodnění severního 

území. Na trase jsou umístěny 2 uliční vpusti a 3 kanalizační šachty. Ukončení je 

provedeno kamenným výtokovým objektem v korytu Kozského potoka. 

Má celkovou délku 146,0m, z toho je potrubí PP SN10 DN 300 dlouhé 96,0m, PP SN10 

DN 250 dlouhé 50,0m a PP SN10 DN 200 má délku 21,0m. Na trase jsou umístěné 3 

uliční vpusti UV, 3 kanalizační šachty KŠ, odvodňovací kanál OV a kamenný výtok 

objektu VO. 

SO 05 – Přeložka vody 

Začíná nátokovým objektem v korytu Kozského potoka a je vedena do vodoměrné 

šachty, ze které je napojeno nové potrubí navrtané do stávající přípojky. 
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Má celkovou délku 8,90m, z toho je potrubí HD PE SN 10 DN 200 dlouhé 4,50m, HD 

PE SN 10 DN 50 má délku 4,40m. Na trase je umístěna vodoměrná šachta VŠ a 

kamenný nátokový objekt NO. 

SO 06 – Přeložka přípojky NN 

Je napojena pomocí nového pilířku s rozvaděčem RE napojeným ke stávajícímu 

napájecímu vedení u stávajícího rozvaděče a je ukončena naspojkováním na stávající 

kabely přípojek, které budou před výstavbou vytyčeny. 

Má celkovou délku 22,0m a je provedena z kabelů v chráničkách – 2xkabel CYKY 

4x10 / FXKV 50 a 1xkabel CYKY 4x25 / FXKV 50. Do výkopu bude uloženo 

uzemnění rozvaděče FeZn 30x4. 

6.2 Stanovení nákladů na výstavbu 

Náklady na výstavby byly stanoveny podle nabídkového rozpočtu firmy VHS – 

Vodohospodářské stavby, spol. s.r.o., stanoveného v zadávacích podmínkách 

výběrového řízení a sjednaného na základě Smlouvy o dílo.  

Rozpočet zahrnoval náklady na jednotlivé stavební objekty a jejich technologické etapy. 

Nejnákladnější byla nová lávka přes Kozský potok, dále pak částku 1 milion korun 

překročila výstavba cyklostezky a opěrné zdi. Zbylé stavební objekty, které jsou 

navrženy z důvodu technického provozu, přesahují přes půl milionu korun.  

Vedlejší rozpočtové náklady byly stanoveny na částku 83 500 Kč a zahrnují geodetické 

vytyčení a zaměření stavby, dílenskou dokumentaci a dokumentaci skutečného 

provedení, dále pak zařízení staveniště a hutnící zkoušky. Přehled jednotlivých nákladů 

na stavební objekty a vedlejší rozpočtové náklady je zobrazen v tabulce 11: Náklady na 

výstavbu. 
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Tabulka 11: Náklady na výstavbu [zdroj: podklady SÚ, zpracování: vlastní] 

Objekt SO 01 Cyklostezka 

TE Název technologické etapy Náklady 

1 Zemní práce 446 735,52 Kč 

5 Komunikace 1 001 356,07 Kč 

9 Ostatní konstrukce a práce - bourání 24 111,22 Kč 

Celkem bez DPH   1 472 202,81 Kč 

  

Objekt SO 02 Lávka 

TE Název technologické etapy Náklady 

1 Zemní práce 440 513,01 Kč 

2 Zakládání 1 544 298,03 Kč 

4 Vodorovné konstrukce 733 353,40 Kč 

9 Ostatní konstrukce a práce - bourání 251 561,42 Kč 

Celkem bez DPH   2 969 725,86 Kč 

  

Objekt SO 03 Opěrná zeď 

TE Název technologické etapy Náklady 

1 Zemní práce 224 042,66 Kč 

2 Zakládání 31 973,20 Kč 

3 Svislé a kompletní konstrukce 716 369,24 Kč 

4 Vodorovné konstrukce 11 685,00 Kč 

6 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní 14 937,00 Kč 

9 Ostatní konstrukce a práce - bourání 44 050,00 Kč 

99 Přesun hmot 87 519,90 Kč 

Celkem bez DPH   1 130 577,00 Kč 

  

Objekt SO 04 Dešťová kanalizace 

TE Název technologické etapy Náklady 

1 Zemní práce 151 998,82 Kč 

2 Zakládání 26 678,00 Kč 

3 Svislé a kompletní konstrukce 47 166,83 Kč 

4 Vodorovné konstrukce 33 241,60 Kč 

8 Trubní vedení  237 344,40 Kč 

9 Ostatní konstrukce a práce - bourání 29 125,35 Kč 

Celkem bez DPH   525 555,00 Kč 
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Objekt SO 05 Přeložka vody 

TE Název technologické etapy Náklady 

1 Zemní práce 9 820,85 Kč 

2 Zakládání 14 220,96 Kč 

4 Vodorovné konstrukce 14 879,44 Kč 

5 Trubní vedení 27 640,00 Kč 

9 Ostatní konstrukce a práce - bourání 9 537,75 Kč 

Celkem bez DPH   76 099,00 Kč 

  

Objekt SO 06 Přeložka přípojky NN 

TE Název technologické etapy Náklady 

747 Elektromontáže 47 700,00 Kč 

Celkem bez DPH   47 700,00 Kč 
  
 
 

Objekt SO 00 Vedlejší rozpočtové náklady 

TE Název technologické etapy Náklady 

D4 Vedlejší náklady 106 500,00 Kč 

Celkem bez DPH   106 500,00 Kč 

  

Cena bez DPH    6 328 359,67 Kč 

DPH 21% 1 328 955,53 Kč 
Celková cena s 
DPH   7 657 315,20 Kč 

6.3 Časový harmonogram výstavby 

Výstavba podle Smlouvy o dílo měla probíhat od 2. 6. 2014 do 15. 8. 2014 a měla stát 

7 211 094 Kč. Dne 24. 9. 2014 podepsali objednatel a zhotovitel dodatek č. 1 ke 

Smlouvě o dílo, který pozměňoval dobu plnění, financování a placení stavebního díla a 

to na základě zjištěných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž 

z kolaudačního řízení, které byly způsobené zhotovitelem. 
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Na základě skutečností, potřeb a požadavků zjištěných v průběhu realizace díla k jeho 

řádnému dokončení byl dne 29. 4. 2015 oběma stranami podepsán dodatek č. 2 ke 

Smlouvě o dílo a to o navýšení nabídkového rozpočtu. 

Na základě těchto skutečností byl sestaven následující časový plán stavebních objektů 

do třech etap výstavby uvedený v tabulce 13: Časový plán.  

U tohoto časového plánu jsem jednotlivé rozmezí etap nahradila měsíci, kdy byla stavba 

budována a barevně vyznačila ty měsíce, kdy byla provedena výstavba jednotlivých 

stavebních objektů. Takto sestavený harmonogram je uveden v tabulce 14: Časový 

harmonogram. 

6.4 Stanovení měsíčních nákladů 

Měsíční náklady stavebních prací se stanoví z celkových nákladů jednotlivých 

stavebních objektů a podělí se délkou trvání, jež je zobrazena v tabulce 14: Časový 

harmonogram. 

Dále sečteme všechny náklady vzniklé v jednotlivých měsících, čímž zjistíme měsíční 

prostavěnost. Tyto náklady jsou zachyceny v tabulce 15: Měsíční náklady. 

6.5 Průběh nákladů na investiční akci 

Celkové náklady na investiční akci jsou zobrazeny v tabulce 12: Náklady na investiční 

akci. V tabulce jsou zaznamenány všechny platby týkající se uvedené stavby, včetně 

poplatků od stavebního úřadu. Celkové výdaje tedy činí 8 559 605,20 Kč.  

Většina poplatků byla zaplacena již před zahájením výstavby. Vzhledem k tomu, že 

nemám bližší informace, kdy byly tyto poplatky fakturovány, zahrnula jsem je              

do měsíce před zahájením stavebních prací, tj. měsíce května. Výkony koordinátora 

BOZP a technického dozoru jsem pak rozpočítala po dobu realizace stavebních objektů. 

Tento průběh nákladů je znázorněn v tabulce 16: Průběh nákladů na investiční akci. 
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Tabulka 12: Náklady na investiční akci [zdroj: podklady -  stavební úřad SÚ, zpracování: vlastní] 

 

 

6.6 Použité zdroje financování 

Stavba byla financovaná vlastními zdroji z rozpočtu města. O dotaci město žádalo, ale 

nebyla jim přidělena. Alokace prostředků byla v poměru podaných žádostí velmi malá a 

město tak se svojí investiční akcí bylo tzv. pod čarou.  

Položka Název zaplacené akce Cena v Kč s DPH

1 Správní poplatek na vydání stav. povolení I. Etapa 5 000,00 Kč

2 Správní poplatek na vydání stav.povolení II. Etapa 10 000,00 Kč

3 Projektová dokumentace 414 400,00 Kč

4 Organizace zadávacího řízení 33 800,00 Kč

5 Přeložení distribuční soustavy 237 221,00 Kč

6 Stavební práce 7 657 315,20 Kč

7 Poplatek za odnětí zemědělské půdy 6 454,00 Kč

8 Výkon činnosti koordinátora BOZP 68 365,00 Kč

9 Výkon technického dozoru 127 050,00 Kč

Celková cena s DPH 8 559 605,20 Kč
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Tabulka 13: Časový plán [zdroj: podklady SÚ, zpracování: vlastní] 

 

 

Tabulka 14: Časový harmonogram [zdroj: podklady SÚ, zpracování: vlastní] 

 

I. ETAPA II. ETAPA III. ETAPA

2.6.2014 - 14.7.2014 1.9.2014 - 14.10.2014 15.10.2014 - 30.4.2015

SO 01 Cyklostezka 500 996,47 Kč 0,00 Kč 971 206,34 Kč 1 472 202,81 Kč

SO 02 Lávka 0,00 Kč 2 173 711,38 Kč 796 014,48 Kč 2 969 725,86 Kč

SO 03 Opěrná zeď 1 130 577,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 130 577,00 Kč

SO 04 Dešťová kanalizace 525 555,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 525 555,00 Kč

SO 05 Přeložka vodovodu 0,00 Kč 76 099,00 Kč 0,00 Kč 76 099,00 Kč

SO 06 Přeložka přípojky NN 0,00 Kč 0,00 Kč 47 700,00 Kč 47 700,00 Kč

Vedlejší a ostatní náklady 28 700,00 Kč 0,00 Kč 77 800,00 Kč 106 500,00 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH 2 185 828,47 Kč 2 249 810,38 Kč 1 892 720,82 Kč 6 328 359,67 Kč

DPH 21% 459 023,98 Kč 472 460,18 Kč 397 471,37 Kč 1 328 955,53 Kč

Celkem s DPH 2 644 852,45 Kč 2 722 270,56 Kč 2 290 192,19 Kč 7 657 315,20 Kč

Stavební objekty Cena stavebních objektů

Stavební objekt 6/2014 7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015

SO 01 Cyklostezka

SO 02 Lávka

SO 03 Opěrná zeď

SO 04 Dešťová kanalizace

SO 05 Přeložka vodovodu

SO 06 Přeložka přípojky NN

Vedlejší rozpočtové náklady
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Tabulka 15: Měsíční náklady realizace stavební zakázky [zdroj: podklady SÚ, zpracování: vlastní] 

 

Tabulka 16: Průběh nákladů na investiční akci [zdroj: podklady SÚ, zpracování: vlastní] 

Stavební objekt 6/2014 7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015

SO 01 Cyklostezka 250 498,24 Kč 250 498,24 Kč 138 743,76 Kč 138 743,76 Kč 138 743,76 Kč 138 743,76 Kč 138 743,76 Kč 138 743,76 Kč 138 743,76 Kč

SO 02 Lávka 1 086 855,69 Kč 1 200 572,04 Kč 113 716,35 Kč 113 716,35 Kč 113 716,35 Kč 113 716,35 Kč 113 716,35 Kč 113 716,35 Kč

SO 03 Opěrná zeď 565 288,50 Kč 565 288,50 Kč

SO 04 Dešťová kanalizace 262 777,50 Kč 262 777,50 Kč

SO 05 Přeložka vodovodu 38 049,50 Kč 38 049,50 Kč

SO 06 Přeložka přípojky NN 6 814,29 Kč 6 814,29 Kč 6 814,29 Kč 6 814,29 Kč 6 814,29 Kč 6 814,29 Kč 6 814,29 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady 14 350,00 Kč 14 350,00 Kč 11 114,29 Kč 11 114,29 Kč 11 114,29 Kč 11 114,29 Kč 11 114,29 Kč 11 114,29 Kč 11 114,29 Kč

Měsíční náklady 1 092 914,24 Kč 1 092 914,24 Kč 1 124 905,19 Kč 1 395 293,87 Kč 270 388,69 Kč 270 388,69 Kč 270 388,69 Kč 270 388,69 Kč 270 388,69 Kč 270 388,69 Kč

Náklady po etapách I, II, III

CENA CELKEM BEZ DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

1 328 955,53 Kč

7 657 315,20 Kč

2 185 828,47 Kč 2 520 199,06 Kč 1 622 332,13 Kč

6 328 359,67 Kč

Stavební objekt 5/2014 6/2014 7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014 1/2015 02/2015 03/2015 04/2015

Správní poplatek na vydání stav. povolení I. Etapa 5 000,00

Správní poplatek na vydání stav.povolení II. Etapa 10 000,00

Projektová dokumentace 414 400,00

Organizace zadávacího řízení 33 800,00

Přeložení distribuční soustavy 237 221,00

Stavební práce 1 322 426,23 1 322 426,23 1 361 135,28 1 688 305,59 327 170,31 327 170,31 327 170,31 327 170,31 327 170,31 327 170,31

Poplatek za odnětí zemědělské půdy 6 454,00

Výkon činnosti koordinátora BOZP 6 215,00 6 215,00 6 215,00 6 215,00 6 215,00 6 215,00 6 215,00 6 215,00 6 215,00 6 215,00 6 215,00

Výkon technického dozoru 11 550,00 11 550,00 11 550,00 11 550,00 11 550,00 11 550,00 11 550,00 11 550,00 11 550,00 11 550,00 11 550,00

Celková cena za měsíc s DPH 706 875,00 1 340 191,23 1 340 191,23 17 765,00 1 378 900,28 1 706 070,59 344 935,31 344 935,31 344 935,31 344 935,31 344 935,31 344 935,31
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6.7 Fakturace 

Ve Smlouvě o dílo je uvedená měsíční fakturace. V dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

došlo k posunu data vystavění první faktury od zhotovitele objednateli na 31. 10. 2014.. 

Na základě vystavené fakturace je vytvořena tabulka 17: Fakturace dle SOD. Splatnost 

faktur je standardně sjednaná na 30 kalendářních dnů. Při fakturaci se počítá s cenou 

včetně DPH. Daň z přidané hodnoty pro roky 2014 a 2015, tedy pro období kdy se 

uskutečnila stavba, byla základní sazba 21% a snížená 15%. Stavba nepodléhá 

sociálnímu bydlení, tudíž je použita 21% sazba. 

Při fakturaci dle SOD jsou finanční náklady odváděné v přibližně stejné výši. Z grafu 

kumulovaných hodnot (viz obrázek 5: Kumulovaná fakturace dle SOD), této fakturace 

vyplývá, že investor nemůže během výstavby nijak zásadně pracovat s finančními 

prostředky určenými na danou stavební zakázku. Po první splátce v listopadu roku 2014 

byla investorovi odečtena částka 2 644 852 Kč. V následujícím roce druhá splátka 

v březnu činila 2 722 270,56 Kč. Po dokončení výstavby zbývalo investorovi uhradit 

splátku ve výši 5 012 462,75 Kč. 

 

Obrázek 5: Kumulovaná fakturace dle SOD [zdroj: podklady SÚ, zpracování: vlastní]
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Tabulka 17: Fakturace dle SOD [zdroj: podklady SÚ, zpracování: vlastní] 

 

 

 

 

 

 

 

Stavební objekt 6/2014 7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014 1/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015

SO 01 Cyklostezka 500 996,47 Kč 971 206,34 Kč

SO 02 Lávka 2 173 711,38 Kč 796 014,48 Kč

SO 03 Opěrná zeď 1 130 577,00 Kč

SO 04 Dešťová kanalizace 525 555,00 Kč

SO 05 Přeložka vodovodu 76 099,00 Kč

SO 06 Přeložka přípojky NN 47 700,00 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady 28 700,00 Kč 77 800,00 Kč

Celková cena za měsíc 2 185 828,47 Kč 2 249 810,38 Kč 1 892 720,82 Kč

DPH 21% 459 023,98 Kč 472 460,18 Kč 397 471,37 Kč

Celkem s DPH 2 644 852,45 Kč 2 722 270,56 Kč 2 290 192,19 Kč

2 644 852,45 Kč 5 012 462,75 KčReální finanční potřeba pro rok 2014 Reálná finanční potřeba pro rok 2015

Celková reálná finanční potřeba 7 657 315,20 Kč
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6.8 Finanční plán 

Finanční plán bude sestaven ve dvou variantách, a to při měsíční fakturaci a fakturaci po 

stavebních objektech. Jednotlivé varianty a jejich toky peněz se vzájemně porovnají a 

zároveň se porovnají i s provedenou fakturací dle Smlouvy o dílo. 

6.8.1 Finanční plán při měsíční fakturaci 

Pro finanční plán při měsíční fakturaci je vytvořena tabulka 18: I. varianta - Měsíční 

fakturace. Tabulka vychází z měsíčních nákladů, kdy jsou jednotlivé částky promítnuty 

do toho měsíce, ve kterém dochází k proplacení faktury. Při takto sestavené fakturaci by 

v  roce 2014 byla finanční potřeba na zaplacení faktur ve výši 6 021 463,63 Kč a v roce 

2015 je finanční potřeba vyčíslena jen na 1 635 851,52 Kč. Je patrné, že k největšímu 

finančnímu zatížení dochází na začátku výstavby. Při měsíční fakturaci dochází k první 

splátce v červenci roku 2014. V červenci byly dokončeny tři stavební objekty a 

ukončena tak první etapa výstavby, proto v září nedochází k žádným finančním 

nákladům. Další měsíce až do května roku 2015 dochází k proplacení faktur. 

Graficky zobrazená finanční potřeba, v kumulovaných hodnotách, měsíční fakturace 

během výstavby je v obrázku 6: Kumulovaná měsíční fakturace 

 

Obrázek 6: Kumulovaná měsíční fakturace [zdroj: podklady SÚ, zpracování: vlastní]
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Tabulka 18: I. varianta -  Měsíční fakturace [zdroj: podklady SÚ, zpracování: vlastní] 

 

Tabulka 19: II. varianta - Fakturace po stavebních objektech [zdroj: podklady SÚ, zpracování: vlastní] 

 

Stavební objekt 6/2014 7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014 1/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015

SO 01 Cyklostezka 250 498,24 Kč 250 498,24 Kč 138 743,76 Kč 138 743,76 Kč 138 743,76 Kč 138 743,76 Kč 138 743,76 Kč 138 743,76 Kč 138 743,76 Kč

SO 02 Lávka 1 086 855,69 Kč 1 200 572,04 Kč 113 716,35 Kč 113 716,35 Kč 113 716,35 Kč 113 716,35 Kč 113 716,35 Kč 113 716,35 Kč

SO 03 Opěrná zeď 565 288,50 Kč 565 288,50 Kč

SO 04 Dešťová kanalizace 262 777,50 Kč 262 777,50 Kč

SO 05 Přeložka vodovodu 38 049,50 Kč 38 049,50 Kč

SO 06 Přeložka přípojky NN 6 814,29 Kč 6 814,29 Kč 6 814,29 Kč 6 814,29 Kč 6 814,29 Kč 6 814,29 Kč 6 814,29 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady 14 350,00 Kč 14 350,00 Kč 11 114,29 Kč 11 114,29 Kč 11 114,29 Kč 11 114,29 Kč 11 114,29 Kč 11 114,29 Kč 11 114,29 Kč

Celková cena za měsíc 1 092 914,24 Kč 1 092 914,24 Kč 1 124 905,19 Kč 1 395 293,87 Kč 270 388,69 Kč 270 388,69 Kč 270 388,69 Kč 270 388,69 Kč 270 388,69 Kč 270 388,69 Kč

DPH 21% 229 511,99 Kč 229 511,99 Kč 236 230,09 Kč 293 011,71 Kč 56 781,62 Kč 56 781,62 Kč 56 781,62 Kč 56 781,62 Kč 56 781,62 Kč 56 781,62 Kč

Celkem s DPH 1 322 426,22 Kč 1 322 426,22 Kč 1 361 135,28 Kč 1 688 305,59 Kč 327 170,31 Kč 327 170,31 Kč 327 170,31 Kč 327 170,31 Kč 327 170,31 Kč 327 170,31 Kč

6 021 463,63 Kč 1 635 851,57 Kč

7 657 315,20 KčCelková reálná finanční potřeba

Reální finanční potřeba pro rok 2014 Reálná finanční potřeba pro rok 2015

Stavební objekt 6/2014 7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014 1/2015 02/2015 03/2015 04/2015 05/2015

SO 01 Cyklostezka 1 472 202,81 Kč

SO 02 Lávka 2 969 725,86 Kč

SO 03 Opěrná zeď 1 130 577,00 Kč

SO 04 Dešťová kanalizace 525 555,00 Kč

SO 05 Přeložka vodovodu 76 099,00 Kč

SO 06 Přeložka přípojky NN 47 700,00 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady 106 500,00 Kč

Celková cena za měsíc 1 656 132,00 Kč 76 099,00 Kč 4 596 128,67 Kč

DPH 21% 347 787,72 Kč 15 980,79 Kč 965 187,02 Kč

Celkem s DPH 2 003 919,72 Kč 92 079,79 Kč 5 561 315,69 Kč

2 095 999,51 Kč 5 561 315,69 KčReálná finanční potřeba pro rok 2014 Reálná finanční potřeba pro rok 2015

7 657 315,20 KčCelková reálná finanční potřeba
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6.8.2 Finanční plán při fakturaci po stavebních objektech 

Finanční plán při fakturaci po stavebních objektech je proveden tak, že ke splátkám 

faktur dochází až po ukončení výstavby jednotlivých stavebních objektů. Splátka první 

faktury je tedy v srpnu roku 2014, a to ve výši 2 003 919,72 Kč, kdy byly ukončeny 

stavební práce na stavebních objektech – opěrná zeď a dešťová kanalizace. Stavební 

objekt – přeložka vodovodu byla ukončena v říjnu téhož roku a vyšla na částku 

92 079,79 Kč. Finanční potřeba za rok 2014 je tedy ve výši 2 095 99,51 Kč. Největší 

finanční zatížení je po konci výstavby, kdy byly ukončeny nejnákladnější stavební 

objekty a to lávka a cyklostezka. Finanční potřeba za rok 2015 je 5 561 315,69 Kč. 

Fakturace je zobrazena v tabulce 19: II varianta - Fakturace po stavebních objektech.  

Pro lepší znázornění této varianty je vytvořen graf, v kumulovaných hodnotách, 

fakturace po stavebních objektech (viz obrázek 7: Kumulovaná fakturace po stavebních 

objektech). 

 

Obrázek 7: Kumulovaná fakturace po stavebních objektech  

[zdroj: podklady SÚ, zpracování: vlastní] 
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6.9 Vyhodnocení 

U I. varianty - měsíční fakturace dochází, z pohledu investora, převážně každý měsíc 

k úbytku finančních prostředků. Finanční prostředky tak musí být šetřeny a vynaloženy 

na proplacení měsíčních nákladů. Porovnání této varianty s fakturací sjednané              

ve Smlouvě o dílo, v kumulovaných hodnotách, je na obrázku 8: Porovnání s měsíční 

fakturací. 

 

Obrázek 8: Porovnání s měsíční fakturací [zdroj: podklady SÚ, zpracování: vlastní] 

Z kumulovaných grafů vyplývá, že nejvýhodnější fakturace pro zvolenou stavební 

zakázku je fakturace po dokončení stavebních objektech. Při této fakturaci dochází 

k největšímu finančnímu zatížení až po ukončení výstavby.  

Pro lepší přehled je vytvořeno grafické porovnání II. varianty - fakturace po stavebních 

objektech s fakturací dle SOD, vyjádřených v kumulovaných hodnotách, na obrázku        

9: Porovnání s fakturací po stavebních objektech. 
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Obrázek 9: Porovnání s fakturací po stavebních objektech [zdroj: podklady SÚ, zpracování: vlastní] 

 

Přehled celkových fakturací je zobrazen pomocí grafu v obrázku 10: Porovnání 

fakturací. 

 

 
Obrázek 10: Porovnání fakturací [zdroj: podklady SÚ, zpracování: vlastní] 
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7 ZÁVĚR 

V bakalářské práci „Finanční plánování stavební zakázky“ byly v teoretické části 

popsány pojmy stavební zakázka, finanční plánování, nástroje řízení a v neposlední řadě 

i zdroje financování veřejných zakázek z pohledu investora, kterým pro tuto práci bylo 

město Sezimovo Ústí. 

Vstupní podklady pro praktickou část byly čerpány z projektu stavební zakázky 

„Dopravní napojení rekreačního areálu Kozský potok“ poskytnuté stavebním úřadem 

města Sezimovo Ústí. Dále byly využity veřejně dostupné podklady investora a 

dodavatele. Vzhledem k faktu, že město na stavební zakázku nezískalo dotace, 

financovalo ji z vlastních zdrojů. Toto si mohlo dovolit díky dobrému hospodaření a 

dostatku finančních prostředků. 

Praktická část práce byla pojata řešením již konkrétních finančních plánů, které 

vycházely z fakturace zakázky. Byly zde porovnávány dvě varianty. Varianta první byla 

na základě měsíční fakturace a druhá stanovena podle fakturací po ukončení stavebních 

objektů. V závěru se pak obě tyto varianty porovnaly s fakturací vyčíslenou podle 

Smlouvy o dílo. 

Výsledkem práce bylo zjištění, že nejvhodnější financování investičního projektu je 

pomocí fakturace po stavebních objektech. Při této fakturaci dochází během výstavby 

k nejmenším výdajům peněžních prostředků v průběhu zakázky s tím, že největší 

finanční zatížení je až po konci výstavby. 

Tato bakalářská práce může být poučením pro obce, že při správném finančním 

plánování a dobrém hospodařením města, je možné financování svých investic hradit 

pouze z vlastních zdrojů. 

 

 



 

 

- 52 - 

 

8 POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 

[1]  HEJDUKOVÁ, A., HRONÍKOVÁ, M. Financování stavební zakázky, studijní 

opora, VUT FAST Brno, 2006 

[2] Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. www.business.center.cz [online]. 

[cit. 2016-05-24]. Dostupné z: 

Http://business.center.cz/business/pravo/zakony/verejne-zakazky/ 

[3] HEJDUKOVÁ, A. - HRONÍKOVÁ, M. Finance, studijní opora, VUT FAST 

Brno, 2007 

[4] NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. Projektové řízení staveb I, 

studijní opora, VUT FAST Brno, 2006  

[5] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Www.business.center.cz [online]. [cit. 

2016-05-24]. Dostupné z: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/ 

[6] Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Www.business.center.cz [online]. [cit. 

2016-05-24]. Dostupné z: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/ 

 [7] MARKOVÁ, L., Ceny ve stavebnictví, studijní opora, VUT FAST Brno, 

elektronické vydání  

[8] HRABALOVÁ, Simona. Teorie a praxe rozvoje měst a obcí. Brno: Masarykova 

univerzita, 2004. ISBN 80-210-3356-8. 

[9] PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha: 

Management Press, 2004. ISBN 80-7261-086-4. 

[10] MARKOVÁ, Hana. Finance obcí, měst a krajů. Praha: Orac, 2000. Příručky pro 

praxi a studium veřejné správy. ISBN 80-86199-23-1. 

[11] Vodohospodářské stavby. Www.vhscb.cz [online]. [cit. 2016-05-25]. Dostupné 

z: http://www.vhscb.cz 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/verejne-zakazky/
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/


 

 

- 53 - 

 

 

[12] Závěrečný účet 2011. Www.sezimovo-ustí.cz [online]. [cit. 2016-05-25]. 

Dostupné z: http://www.sezimovo-usti.cz/prilohapdf/zaverecny_ucet_2011.pdf 

[13] Závěrečný účet 2012. Www.sezimovo-ustí.cz [online]. [cit. 2016-05-25]. 

Dostupné z: http://www.sezimovo-usti.cz/prilohapdf/zaverecny_ucet_2012.pdf 

[14] Závěrečný účet 2013. Www.sezimovo-ustí.cz [online]. [cit. 2016-05-25]. 

Dostupné z: http://www.sezimovo-usti.cz/prilohapdf/zaverecny_ucet_2013.pdf 

 

[15] Závěrečný účet 2014. Www.sezimovo-ustí.cz [online]. [cit. 2016-05-25]. 

Dostupné z: http://www.sezimovo-usti.cz/prilohapdf/zaverecny-ucet-ucetni-

zaverka2014.pdf 

 

[16]  Závěrečný účet 2015. Www.sezimovo-ustí.cz [online]. [cit. 2016-05-25]. 

Dostupné z: http://www.sezimovo-usti.cz/admin/priloha/zaverecny-ucet-

2015.pdf 

 

 

  

http://www.sezimovo-usti.cz/prilohapdf/zaverecny_ucet_2011.pdf
http://www.sezimovo-usti.cz/prilohapdf/zaverecny_ucet_2012.pdf
http://www.sezimovo-usti.cz/prilohapdf/zaverecny_ucet_2013.pdf
http://www.sezimovo-usti.cz/prilohapdf/zaverecny-ucet-ucetni-zaverka2014.pdf
http://www.sezimovo-usti.cz/prilohapdf/zaverecny-ucet-ucetni-zaverka2014.pdf
http://www.sezimovo-usti.cz/admin/priloha/zaverecny-ucet-2015.pdf
http://www.sezimovo-usti.cz/admin/priloha/zaverecny-ucet-2015.pdf


 

 

- 54 - 

 

9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ZVZ  - Zákon o veřejných zakázkách 

DPH - Daň přidané hodnoty 

Kč - Koruna Česká 

ZŠ - Základní škola 

MŠ - Mateřská školy 

SO - Stavební objekty 

TE - Technologické etapy 

p.č. - popisné číslo 

PP - polypropylen 

PE - polyetylen 

SN - kruhová tuhost 

DN - jmenovitá světlost 

UV - uliční vpusť 

KŠ - kanalizační šachta 

OV - odvodňovací kanál 

VO - výtok objektu 

HD - vysokohustotní 

VŠ - vodoměrná šachta 

NO - nátokový objekt 
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SÚ - Stavební úřad 
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SOD - Smlouva o dílo 
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