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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

 

 Obsahem této bakalářské práce je zobecnění jednotlivých postupů, 

souvisejících s přípravou a realizací investičních akcí na území samosprávního 

celku. Tato bakalářská práce poukazuje na zásadní procesy, jako jsou příprava 

rozpočtu, schvalování závazného investičního plánu, úkony spojené 

s vyřízením zákonem stanovených povolení a v neposlední řadě samotný 

průběh investičních akcí vedoucí přes výběr hlavního dodavatele až po 

kolaudaci a zhodnocení investičních akcí již dokončených. Práce investičního 

technika je velmi zajímavá a pestrá a jsou to právě investiční činnost a účelné 

rozdělování finančních prostředků, které vedou ke zkrášlování a zkvalitňování 

životního prostředí, ve kterém lidé žijí.  

 

ANNOTATION OF  THESIS  
  

Contens of this bachalor work is generalisaton single methods, related 

with preparation and realisation investment actions on the territory of            

self-goverment whole. This bachalor work points of principle proceses as are 

preparation of budget, connivance of obligatory investment plan, acts conjuct 

wih fulfilment of licences which have established by the statute and at not least 

set it is a single course of investment actions, which made for selection of 

central suplier down to approval and assessment of investment actions, which 

have been finished yet. Job of investion technologist is very interesting an 

chequered and investment activity and purposive dividing financial means which 

made for beautify and uptate on environment where people live. 

  

  

 

 

 



11  ÚÚvvoodd  

 Investiční činnost. Na první pohled poměrně jednoduché slovní spojení, 

za kterým se může skrývat spousta věcí. V mé bakalářské práci se za tímto 

slovním spojením skrývá především práce spojená s kompletní administrativou 

a kontrolou nad realizací jednotlivých investičních akcí.  Toto jsou činnosti, které 

přímo souvisí s mým zaměstnáním a funkcí, jenž na svém pracovišti zastávám.  

 Jsem zaměstnán na Městském úřadě v Jirkově, kde v rámci své 

působnosti vykonávám funkci investičního technika. Zdali jde o práci náročnou 

nebo naopak jednoduchou, je asi na posouzení každého jednotlivce, avšak 

z mého pohledu jde především o práci, která je zajímavá a náročná z hlediska 

rozmanitosti. I přesto, že každá z procedur, která se při přípravě a realizaci 

investičních akcí v její samotném průběhu objeví, je řízena stanovenými 

zákonnými předpisy, normami či směrnicemi, které vytváří jakýsi přirozený 

mantinel, je tato práce rozmanitá především odlišnými charaktery jednotlivých 

investičních akcí, v případě mé bakalářské práce staveb.  

 Tato bakalářská práce přibližuje problematiku průběhu investičních akcí 

připravovaných a realizovaných na území města Jirkova. Jak již bylo uvedeno 

výše, rozmanitost a charakter investičních akcí jsou velmi odlišné a procesy 

právě probíhající nejsou vždy naprosto totožné s procesy uplatněnými             

při realizaci předešlých investičních akcí. Na každou investiční akci jsou 

kladeny jiné nároky, ať už to jsou nároky z hlediska přípravy rozpočtu, 

výběrového řízení, samotného průběhu staveb nebo jejich zhodnocování. Mou 

snahou a cílem je v této bakalářské práci tyto postupy zobecnit a vytvořit 

modelový postup spojený s realizací všech investičních akcí. 

 

 

 

 

 



22  PPřříípprraavvaa  iinnvveesstt iiččnníícchh  aakkccíí  

 Příprava investičních akcí spočívá především v samotném návrhu 

investičních akcí s ohledem na projektovou připravenost a finanční náročnost 

každé z nich.  

 

2.1 Návrh investi čních akcí 

 Samotné navrhování investičních akcí pro nadcházející rok vychází 

z Akčního plánu. Zpracování Akčního plánu je především krokem k realizaci 

Strategického plánu rozvoje města Jirkova (dále jen „Strategického plánu“). 

Jedná se o dokument, který posouvá strategie a opatření identifikovaná 

ve Strategickém plánu do realizační roviny. Do Akčního plánu jsou vybrána 

opatření a projekty, které budou realizovány v nadcházejícím roce a blízké 

budoucnosti. 

Strategický plán rozvoje města Jirkova byl zpracován v průběhu roku 2004 

- 2006 Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a.s. Partnerem 

zpracovatele byla ze strany města řídící skupina sestavená z politických 

subjektů, představitelů města a zástupců podnikatelských subjektů. Strategický 

plán byl následně schválen dne 11.10.2006 Zastupitelstvem města Jirkova. 

Strategický plán obsahuje soubor osmnácti cílů a 73 logicky provázaných 

opatření, jejichž realizace by měla vést k postupnému naplnění rozvojové vize 

města. Opatření lze rozdělit na několik typů: 

 

� jednorázové velké investiční projekty 

� integrované projekty, sdružujících několik dílčích opatření resp. projektů, 

včetně velkých investičních projektů a projektů provozního charakteru 

� neinvestiční projekty a organizační opatření 

 

 Systematická a efektivní příprava a následná realizace projektů je 

zajištěna schválením Akčního plánu. Každé opatření Strategického plánu 

rozvoje města tak bude s ohledem na skutečný dopad realizováno jedním nebo 

více projekty. 

Pro zpracování Akčního plánu je zvolena roční perioda, která zároveň 

odpovídá rozpočtové periodě města. Akční plán je vždy zpracováván odborem 



rozvoje města, a to každoročně do 31.10. Nicméně projekty jsou v každém 

akčním plánu chápány v celé své šíři a časové náročnosti, což zajistí návaznost 

činností i pro další roky, tzn. další akční plány.  

 Akční plán v podstatě stanovuje, na které činnosti a aktivity v přípravě a 

realizaci projektů se mají pracovníci Městského úřadu v Jirkově zaměřit. Celý 

systém akčních plánů pak zajišťuje komplexní realizaci souboru opatření 

Strategického plánu rozvoje města. 

 Každý rozvojový projekt (především projekty investičního charakteru) je 

možné rozdělit na přípravnou a realizační fázi, přičemž je třeba nalézt finanční 

zdroje na zajištění obou fází. Akční plán vždy počítá se dvěma formami podpory 

projektů: 

 

1) Realizace projektů na základě rozhodnutí volených orgánů města a rozpočtu 

města. 

Jednotlivé projekty či jejich dílčí aktivity předkládá a realizuje město Jirkov 

nebo jím zřízené organizace. Tyto projekty jsou financovány převážně 

z rozpočtu města. 

 

2) Externí podpora projektů předložených městem: 

Nositelem/předkladatelem projektů může být město, jeho příspěvkové 

organizace nebo více organizací se zapojením města, které se dohodnou       

na jeho společné realizaci. Jedná se o projekty, které jsou z větší části 

financované z vnějších zdrojů, resp. jsou předkládány v rámci podpůrných 

programů kraje, ČR nebo EU. Tyto projekty bývají většinou značně náročné     

na přípravu. 

 

V současné době jsme na startu nového programovacího období EU 2007 

– 2013. Až na výjimky nejsou v době zpracování Akčního plánu                      

pro nadcházející rok jasné přesné podmínky jednotlivých dotačních titulů, a to 

hlavně v oblasti aktivit a uznatelných nákladů projektů. Z těchto důvodů je třeba 

počítat s průběžnou aktualizací projektových karet, rozpisu aktivit, podrobnější 

specifikaci finanční stránky a způsobu zajištění zdrojů. Projekty jsou popsány 

na základě konkretizace projektových karet, jejichž první, většinou obecnější 

verze, byly uvedeny již ve Strategickém plánu města. Každé opatření je 



realizováno jedním nebo více projekty. Zatímco z projektové karty bude možné 

zjistit celkové náklady projektu a jejich zdrojové zajištění, z následující tabulky 

č. 1 je možné zjistit plánované prostředky pro Akční plán jako celek. 

Dále jsou projekty/akce rozděleny do dvou skupin, které především 

zohledňují plán jejich realizace, a to jak v časovém horizontu, tak i ve stavu 

jejich připravenosti, případně rozpracovanosti. Obě skupiny představují akce 

města, které jsou v souladu s plánem investic na příslušný rok, a to v rozdělení 

na prioritní a ostatní projekty. 

 

1. skupina – prioritní projekty 
2. skupina – ostatní projekty 
 

Tabulka č. 1: Příklad rozdělení projektů dle akčního plánu města Jirkova 

Projekt Předpokl. náklady 

Rekonstrukce Kludského vily 28 mil. Kč 

Sportovní areál u 4.Základní školy v Jirkově 17 mil. Kč 

Realizace úspor energie – 1. a 2. Základní škola 80 mil. Kč 

Rekonstrukce ulice Žižkova 13,5 mil. Kč 

Vybudování chodníků 5,5 mil. Kč 

Komunikace – Průmyslová zóna Střed 3 mil. Kč 

Rekonstrukce výtahů – Městský ústav sociálních služeb 3 mil. Kč 

Výstavba dětských hřišť 1,3 mil. Kč 

Vybudování tržiště v ul. Tyršova 2,8 mil. Kč 

Centrální klimatizace č.p. 1 a 2 1,25 mil. Kč 

Hřbitov Jirkov – kolumbárium 0,35 mil. Kč 

Sbor Dobrovolných hasičů – přístavba k objektu  0,5 mil. Kč 

Rekonstrukce veřejného osvětlení Jindřišská  1,1 mil. Kč 

Umístění nové lampy veřejného osvětlení – ul. Školní  0,25 mil. Kč 

Vybudování zpevněných stanovišť pro odpady 0,2 mil. Kč 

Sběrný dvůr – Podnik služeb Jirkov s.r.o. 4,3 mil. Kč 

Vybudování chodníku v ul. Hrdinů – Písečná 0,2 mil. Kč 

 

 Pro každou aktivitu je rovněž uveden zodpovědný odbor Městského úřadu. 

Náklady jednotlivých aktivit projektů jsou v projektových kartách (viz. tabulka 

č.2) uvedeny ve své očekávané výši bez ohledu na jejich časové čerpání.  



Tabulka č. 2: Ukázka projektové karty 

Projekt Rekonstrukce Kludského vily 

Popis projektu Objekt určený k rekonstrukci je v současné době 

využíván pouze pro činnost několika zájmových 

dětských kroužků. Záměrem města je objekt využít 

v celém prostorovém rozsahu a zároveň upravit 

zahradu objektu pro další využití. Hlavním záměrem je 

přemístit do tohoto objektu městskou knihovnu, 

internetovou čítárnu, přednáškový prostor a 

keramickou dílnu pro děti. Dále je v zahradě zájmem 

zřídit byt správce, altán pro čítárnu, dětská hřiště, hřiště 

pro petanque ad. 

 

Realizace pouze v případě získání dotace!!!. 

Aktivity • Vybudování odpovídajícího zázemí městské 
knihovny, čítárny, přednáškového prostoru a 
keramické dílny 

• Podpora volnočasových aktivit – venkovní 
dětské hřiště, altány, další zázemí pro 
volnočasové a sportovní činnosti 

• Vytvoření oddychové a bezpečné plochy pro 
rodiny s nejmenšími dětmi 

Realizátor  Odbor majetku města, Odbor rozvoje města 

Odhad nákladů 28 milionů Kč 

Zdroje financování • Městský rozpočet 
• Evropské fondy (Operační program, Regionální 

operační program) 
 

 

2.2 Schvalování investi čních akcí radou a zastupitelstvem 

města  

Rada zasedá podle jím schváleného  plánu práce.  Plán práce schvaluje 

rada a to na období minimálně 6-ti měsíců. Navržený  program  jednání  rady  je 

nejpozději týden před jeho konáním upřesňován starostou případně  

místostarostou  na  základě  návrhů  tajemnice  městského  úřadu, vedoucích 

odborů městského úřadu, případně vedoucích organizací, jejichž zřizovatelem 

je Město Jirkov ( dále jen vedoucí organizace). Podklady pro jednání rady  



připravují  jednotlivé odbory městského úřadu. Za přípravu podkladů zodpovídá 

tajemnice městského úřadu. 

Jednání rady svolává starosta (v jeho nepřítomnosti místostarosta)  

nejméně 5 dní před jeho konáním. Jednání se svolává písemnou pozvánkou, 

která musí obsahovat datum, místo, čas a  program  jednání. Současně           

s  pozvánkou  obdrží  členové  rady i  potřebné  podkladové materiály všech 

investičních akcí plánovaných pro daný rok. Podkladové  materiály investičních 

akcí  musí být  zpracovány  tak, aby  umožnily  členům rady  komplexně 

posoudit projednávanou  problematiku a přijmout účinná opatření. Součástí  

podkladového materiálu musí být i návrh na usnesení.   

Je-li to s ohledem na  vzniklou  situaci  nebo závažnost investiční akce 

nezbytné  nebo požádá-li o to alespoň  jedna  třetina členů  rady,  svolá starosta  

(příp. místostarosta)  mimořádné  zasedání  rady.  

Jednání rady jsou vždy neveřejná. Rada však může k jednotlivě  

projednávaným  bodům investičních akcí přizvat dalšího člena zastupitelstva 

města, případně i jiné osoby, které se na dané investiční akci budou podílet. 

Z průběhu jednání rady je pořizován zápis, který musí obsahovat: 

 

� počet přítomných členů rady 

� průběh diskuse včetně jmen diskutujících 

� průběh a výsledek hlasování 

� přijatá usnesení 

� dotazy, připomínky či podněty, pokud byly při jednání vzneseny 

 

Na začátku každého roku se předkládá do zasedání rady města závazný 

plán investičních akcí, ke kterému rada města přijme usnesení (viz. příloha č. 1 

a 2) a dále jej předkládá k projednání a ke schválení do zasedání zastupitelstva 

města. 

Zasedání zastupitelstva města řídí starosta, v jeho nepřítomnosti 

místostarosta, případně jiný člen zastupitelstva města (dále jen „předsedající“). 

Zasedání jsou povinni se zúčastnit členové zastupitelstva města, jinak jsou 

povinni se starostovi předem omluvit. To platí i v případě předčasného odchodu 

z jednání zastupitelstva města. Zasedání zastupitelstva města jsou povinni 

zúčastnit se vedoucí odborů Městského úřadu v Jirkově. Účast  na  zasedání   



zastupitelstva města stvrzují jeho členové svým podpisem do listiny  

přítomných. Jestliže při zahájení jednání nebo v jeho průběhu není přítomna 

nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města, předsedající zasedání 

ukončí. Způsob svolání náhradního zasedání upravuje zákon.  

Zastupitelstvo města je schopno se usnášet, je-li  přítomna  nadpoloviční  

většina jeho  členů. Toto pravidlo neplatí pouze u schvalování investičních akcí 

K přijetí usnesení o schválení závazného plánu investičních akcí je třeba 

souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. 

Jsou-li uplatněny pozměňující návrhy jednotlivých investičních akcí, dá 

předsedající hlasovat nejprve o těchto návrzích a poté o ostatních částech 

návrhu. 

V případě předložení návrhu usnesení v několika variantách investičních 

akcí, hlasuje se  nejprve o variantě navržené návrhovou komisí. Schválením 

jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté. V případě předložení 

protinávrhu se hlasuje nejprve o tomto protinávrhu. 

Při neschválení žádného z návrhů usnesení na závazný plán investičních 

akcí se zastupitelstvo může na návrh předsedajícího usnést na dohadovacím 

řízení. V tomto případě předsedající vyzve politické skupiny členů 

zastupitelstva, aby pro toto řízení jmenovaly po jednom zástupci a současně 

přeruší zasedání zastupitelstva. Dohadovacímu řízení předsedá předsedající. 

Dojde-li k dohodě, která  nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou 

většinu, předsedající obnoví přerušené zasedání zastupitelstva,  přednese 

upravený  návrh a dá o něm hlasovat.  Nezíská-li  upravený návrh potřebnou 

většinu, předsedající jej prohlásí za zamítnutý. 

 O průběhu zasedání zastupitelstva města se pořizuje zápis, který je nutno 

pořídit do 10ti dnů po ukončení zasedání a  který musí obsahovat: 

� počet přítomných členů zastupitelstva města 

� schválený pořad jednání 

� průběh a výsledek hlasování 

� průběh rozpravy s uvedením jmen diskutujících 

� přijatá usnesení 

� návrhy,  dotazy a  připomínky  vznesené na zasedání 

  Za vyhotovení zápisu a jeho uložení k nahlédnutí odpovídá městský 

úřad. Ten rovněž vede evidenci usnesení zastupitelstva a zprávy o jejich plnění. 



 Po schválení předloženého závazného plánu investičních akcí radou i 

zastupitelstvem města začíná přípravný a realizační proces jednotlivých 

investičních akcí navržený a odsouhlasených pro daný kalendářní rok. 

 

2.3 Územní a stavební řízení 

 Dne 1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen SZ), který nahradil 

zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon). SZ si klade za cíl zejména zjednodušení územního plánování, 

územního rozhodování a následně řízení o povolování staveb. SZ přesunuje 

těžiště rozhodování do územního řízení a zjednodušuje zahájení užívání 

staveb. Zároveň má za cíl zefektivnit a sjednotit součinnost dotčených orgánů 

se stavebním úřadem, zavést reálný stavební dozor stavebními úřady, 

zabezpečit přístup veřejnosti k informacím o území a umožnit přezkoumání 

územního plánování soudem. 

1) Územní plánování 

 V oblasti územního plánování došlo ke změně nástrojů územního 

plánování, zejména územně plánovací dokumentace. Nástroje územního 

plánování mají podle SZ strukturu uvedenou na obr. č.1. 

Obrázek č. 1 – struktura územního plánování 

 

 Dle přechodných ustanovení SZ územně plánovací dokumentace 

schválená před 1. 7. 1992 pozbývá platnost do 3 let od účinnosti zákona, 

územně plánovací dokumentace schválená po 1. 7. 1992 pozbývá platnost do 5 



let od účinnosti zákona a územní plán nebo regulační plán schválený po 1. 7. 

1998 pozbývá platnost do 5 let od účinnosti zákona, pokud není upraven podle 

SZ. Bez územního nebo regulačního plánu je možnost stavební činnosti 

v obcích velmi omezené. SZ zakazuje až na výjimky v obcích bez územního 

nebo regulačního plánu uskutečňovat stavby v nezastavěných částech obcí. 

� Politika územního rozvoje 

 Politika územního rozvoje je novým nástrojem územního plánování 

s platností pro celé území ČR, je závazná pro další územně plánovací 

dokumentaci a rozhodování v území. Návrh pořizuje ministerstvo pro místní 

rozvoj a schvaluje vláda. Politika územního rozvoje vymezuje republikové 

priority, plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury republikového a 

mezinárodního významu. Politika územního rozvoje musí být aktualizována 

každé 4 roky, přičemž první musí být předložena ke schválení vládě do 2 let od 

účinnosti SZ. 

� Zásady územního rozvoje 

 Zásady územního rozvoje představují nástroj územního plánovaní 

na krajské úrovni s platností pro území daného kraje. Zásady územního rozvoje 

musí být v souladu s politikou územního rozvoje, jeho návrh pořizuje krajský 

úřad a schvaluje zastupitelstvo kraje v samostatné působnosti. Zásady 

územního rozvoje vymezují plochy nadmístního významu, koridory a plochy 

pro veřejně prospěšné stavby a opatření. Zásady územního rozvoje musí být 

aktualizovány každé 2 roky. 

� Územní plán 

 Územní plán zpracovává pro obce ve svém správním obvodu obecní úřad 

obce s rozšířenou působností. Nicméně územní plán je nakonec schvalován 

v samostatné působnosti zastupitelstvem příslušné obce. Územní plán musí být 

v souladu s politikou územního rozvoje a zásadami územního rozvoje. Územní 

plán vymezuje základní koncepci rozvoje území, plošné a prostorové 

uspořádání, vymezuje zastavěné území a zastavitelné plochy a koridory. 



Územní plán je závazný pro vydání regulačního plánu a rozhodování v území a 

aktualizuje se každé 4 roky. 

� Regulační plán 

 Regulační plán s platností pro celé území obce nebo jen pro část území 

obce stanoví podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb 

a pro využití pozemků včetně veřejné infrastruktury a veřejně prospěšných 

staveb. V této souvislosti je vhodné upozornit, že dle SZ regulační plán 

nahrazuje ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí, nikoliv však 

v nezastavěném území. Regulační plán je závazný pro rozhodování v území, 

musí být v souladu s vyššími stupni územně-plánovací dokumentace. 

Regulační plán může být vydán i pro území kraje. Regulační plán schvaluje 

v samostatné působnosti zastupitelstvo obce či kraje. 

� Územně plánovací informace 

 Mezi nové instituty v oblasti územního plánovaní patří tzv. územně 

plánovací informace. Územně plánovací dokumentaci vydávají příslušné orgány 

o podmínkách využívání území a změn jeho využití, podmínkách vydání 

regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů, 

podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit 

územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů, a podmínkách 

provedení jednoduchých staveb bez předchozího územního rozhodnutí nebo 

územního souhlasu. Takto vydanou územně plánovací informací jsou příslušné 

orgány vázány po dobu jednoho roku, nedojde-li ke změně podmínek jejího 

vydání. 

� Územní rozhodnutí  

 SZ vymezuje pět druhů územních rozhodnutí, a to územní rozhodnutí o 

umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu 

stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemku a o ochranném 

pásmu. Územní rozhodnutí je platné po dobu 2 let. Novinkou je, že jej lze zrušit 

nebo změnit v řízení o umístění veřejně prospěšné stavby nebo opatření.       

Na toto téma uvádí Doležal [2006, str. 156], cituji: Umisťovat stavby nebo 



zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a 

chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo 

územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak [1]. 

� Územní řízení 

 Účastníky územního řízení jsou žadatel, obec, vlastník pozemku nebo 

stavby nebo osoba mající věcné právo k pozemku nebo stavbě, sousední 

vlastníci pozemků nebo staveb, osoby stanovené zvláštním právním předpisem 

tj. zejména občanská sdružení podle zákona o ochraně přírody a krajiny) a 

případně společenství vlastníků jednotek. Novými procesními instituty 

obsaženými ve SZ jsou tzv. zjednodušené územní řízení a územní souhlas.     

V případě zjednodušeného územní řízení je nezbytné, aby byl záměr umisťován 

v zastavitelné ploše nebo zastavěném území, nevyžadoval posouzení vlivů     

na životní prostředí a aby žádost měla všechny náležitosti a byla doložena 

závaznými stanovisky a souhlasem účastníků řízení (přímých sousedů). 

Zjednodušení spočívá v tom, že se návrh územního rozhodnutí uveřejní          

na místě stavby nebo pozemku po dobu 15 dnů a pokud v této době nejsou vůči 

návrhu rozhodnutí uplatněny námitky, pokládá se rozhodnutí za vydané a 

nabývá právní moci. U staveb vyžadujících ohlášení bude možné využít institutu 

územního souhlasu, jehož platnost je stanovena na 12 měsíců od jeho vydání. 

2) Povolování staveb podle nového Stavebního řádu 

 Ve vztahu k povolování staveb, SZ obsahuje nové rozdělení staveb, a to 

na stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení týkající se 45 druhů 

staveb oproti dřívější úpravě 11 staveb, stavby vyžadující ohlášení týkající se 

16 druhů staveb a stavby vyžadující stavební povolení, o nichž se vede 

stavební řízení.  

� Ohlášení stavby 

Ohlašované stavby nevyžadují územní rozhodnutí, v některých případech ani 

územní souhlas. Asi nejdiskutovanějším přínosem SZ je možnost ohlašovat 

některé rodinné domy, a to i bez územního souhlasu. Stavební úřad vydá          



k ohlášení stavby písemný souhlas. Pokud se nevyjádří do 40 dnů od ohlášení, 

má se za to, že se stavbou souhlasí. Platnost souhlasu stavebního úřadu je      

v takovém případě 12 měsíců. 

� Stavební řízení 

 Účastníky stavebního řízení jsou stavebník, vlastník stavby nebo 

pozemku, oprávněný z věcného břemene k pozemku nebo stavbě, vlastník 

sousedního pozemku nebo stavby, může-li být jeho vlastnické právo přímo 

dotčeno, oprávněný z věcného břemene k sousednímu pozemku a případně 

společenství vlastníků jednotek. Případné námitky účastníků řízení jsou          

ve svém rozsahu věcně omezeny a lze je uplatnit proti projektové dokumentaci, 

způsobu provádění stavby, způsobu užívání stavby a požadavkům dotčených 

orgánů, pokud je jim přímo dotčeno vlastnické právo, věcné břemeno nebo 

právo stavby. Stavební úřad rovněž nepřihlíží k námitkám účastníků, jež mohly 

být uplatněny v předchozích řízení. Novinkou je tzv. zkrácené stavební řízení   

za účasti autorizovaného inspektora. Na základě smlouvy mezi stavebníkem a 

autorizovaným inspektorem postačí místo stavebního povolení pouze zaslání 

oznámení stavebnímu úřadu. Zjednodušené stavební řízení lze uplatnit jen       

u staveb, které nebudou zvláštním právním předpisem, územně plánovací 

dokumentací nebo územním rozhodnutím výslovně označena jako nezpůsobilá 

pro tento druh řízení. Dle přechodných ustanovení k SZ se řízení zahájená 

podle starého stavebního zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů 

s výjimkou staveb, u nichž nově postačí ohlášení, tyto platí za ohlášené, řízení 

o správním deliktu spáchaném před účinností nového zákona, pokud je nová 

úprava příznivější, řízení o vyvlastnění, které se dokončí podle nové právní 

úpravy, staveb pravomocně povolené před účinností nového stavebního 

zákona, které se kolaudují podle stávající právní úpravy. 

� Stavební povolení (viz. příloha č. 3) 

 Na toto téma uvádí Doležal [2006, str. 219], cituji: Ve stavebním povolení 

stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby, a pokud je třeba i pro její 

užívání, a rozhodne o námitkách účastníků řízení. Podmínkami zabezpečí 

ochranu veřejných zájmů a stanoví zejména návaznost na jiné podmiňující 



stavby a zařízení, dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně 

požadavků na bezbariérové užívání stavby, popřípadě technických norem [1]. 

 Stavební povolení stanoví podmínky užívání stavby a nově též fáze 

výstavby, jež musí stavebník oznámit stavebnímu úřadu. Stavební povolení 

obsahuje rozhodnutí o námitkách účastníků. Stavební úřad může uložit 

provedení zkušebního provozu. Stavební povolení pozbývá platnost uplynutím 

2 let od právní moci, pokud nebyla stavba zahájena nebo nebyla podána žádost 

o prodloužení stavebního povolení. Stavební povolení lze nahradit                   

ve vymezených případech též zcela nově veřejnoprávní smlouvou o provedení 

stavby a terénních úprav uzavřenou mezi stavebníkem a stavebním úřadem.    

V případě změny stavby před dokončením, stavební úřad projedná s účastníky 

řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se jich dotýká. Změnu stavby lze 

schválit i zápisem ve stavebním deníku, pokud se změna nedotýká práv 

účastníků ani veřejných zájmů dle zvláštních právních přepisů, nedotýká se 

podmínek územního rozhodnutí. 

� Užívání staveb 

 Tato část SZ doznala zásadních koncepčních změn. Stavby nevyžadující 

stavební povolení ani ohlášení lze užívat ihned po dokončení. Stavby vyžadující 

stavební povolení, ohlášení nebo povolené na základě veřejnoprávní smlouvy 

nebo certifikátu autorizovaného inženýra vyžadují oznámení stavebnímu úřadu 

30 dnů předem. V případě, že stavební úřad buď žádné rozhodnutí nevydá, 

nebo vydá rozhodnutí o zákazu užívání stavby, lze uplynutím 30 dnů               

od oznámení stavbu užívat. Pouze stavby, jejíž vlastnosti nemohou budoucí 

uživatelé, ovlivnit tj. veškeré veřejné budovy, školy, administrativní budovy, 

výrobní haly) vyžadují kolaudační souhlas. 

 

 

 

 



3 Výběrová řízení 

3.1 Výběrové řízení a výběr dodavatelů 

Celý výběr dodavatelů a výběrové řízení ze řídí zákonem č. 137/2006 Sb., 

zákona ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách. Na toto téma uvádí 

Machourek [2006, str. 53], cituji: Základním předpokladem pro výběrová řízení 

je především dodržování zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 

diskriminace [3]. Veřejnou zakázku lze z obecného hlediska definovat jako 

zakázku realizovanou na základě smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem. 

Město Jirkov se při vyhlašování výběrového řízení řídí zásadami na uplatňování 

zakázek na akce realizované Městem Jirkov, příspěvkovými organizacemi 

zřízenými městem a Podnikem služeb Jirkov s.r.o.,  realizovaných dle zákona 

č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, přijaté usnesením zastupitelstva města 

Jirkova  č.XI.  ze dne 13.9.2006   Tyto  jsou zpracovány   na základě zákona 

č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Městský ústav sociálních služeb, 

Kulturní vzdělávací a informační zařízení, Lesy města Jirkova a Podnik služeb 

Jirkov jsou ve smyslu § 2,odst. c) a d),bod 2.  zákona č.137/2006 Sb.                

o veřejných zakázkách považováni za veřejného zadavatele ve smyslu zákona. 

1) MĚSTO JIRKOV 

Zásady vycházejí ze záměru zadávat zakázky dle nabídek více 

dodavatelů. Zásady stanovují upřesňující postup při zadávání a hodnocení 

nabídek včetně nabídek zadaných dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách. Tyto zásady jsou určeny pro potřeby Města Jirkova. 

Jako stálý zapisovatel je  pověřen pracovník Městského úřadu v Jirkově – 

odbor majetku města a útvar investic, který současně vede  agendu. Zadavatel 

(starosta) rozhodne dle charakteru zakázky o přizvání příslušných odborníků.  

Dle zásad města Jirkov dělíme veřejné zakázky na: 

a) Zakázky nepodléhající zákonu č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, tj. 

zakázky malého rozsahu (viz. tabulka č. 3 a tabulka č. 4) 

 

 

 

 



Tabulka č. 3 – Kritéria pro zadávání veřejných zakázek městem Jirkov - část a) 

 

 

Tabulka č. 4 – Kritéria pro zadávání veřejných zakázek městem Jirkov – část b) 

 

  

 Při rozsahu zakázky na dodávky a služby od 201 tis Kč do 1,999 mil Kč 

bez DPH  a při rozsahu zakázky na stavební práce od 201 tis. Kč do 5 999 tis. 

Kč bez DPH provádí příslušný odbor  písemnou poptávku dle rozsahu prací a 

charakteru zakázky. Komise hodnotí nabídky podle podmínek stanovených 



v písemné poptávce. Z výběru sestaví komise zápis, ve kterém zdůvodní své 

doporučení nejvýhodnější nabídky. Zápis je podepsán všemi členy komise a 

takto je předložen do nejbližšího jednání rady města k definitivnímu rozhodnutí 

o vybraném uchazeči. Veškeré doklady k výběru jsou uloženy u zapisovatelky. 

Hodnotící komisi tvoří místostarosta města, vedoucí odboru, který prováděl 

poptávku, odborný referent odboru. 

b) Zakázky podléhající zákonu č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, tzn. 

zakázky na dodávky a služby, u nichž předpokládaná hodnota  předmětu 

veřejné zakázky činí nejméně 2 mil Kč bez DPH  nebo v případě veřejné 

zakázky na  stavební práce nejméně 6 mil Kč bez DPH 

 Při podlimitní veřejné zakázce zadavatel jmenuje členy hodnotící komise, 

která na svém jednání rozhodne o nejvýhodnější nabídce a do nejbližšího 

zasedání rady města předloží zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, 

podepsanou všemi členy hodnotící komise.  

V hodnotící komisi jsou přítomni: 

� místostarosta 

� vedoucí odboru majetku města a útvaru investic 

� vedoucí finančního odboru 

� vedoucí stavebního úřadu a životního prostředí 

� pracovník odboru majetku města a útvaru investic.  

Dále náhradníci tvořeni z:  

� vedoucího právního odboru 

� vedoucího odboru vnitřní správy, 

� zástupce vedoucího odboru majetku města a útvaru investic 

� zástupce vedoucího finančního odboru 

� zástupce vedoucího stavebního úřadu a životního prostředí 

� pracovník životního prostředí odboru majetku města a útvaru 

investic 

� investiční technik 

� technik počítačové sítě 

� odborný referent odboru, který provádí výběr. 



Postup hodnotící komise v otevřeném řízení a užším řízení 

 Hodnotící komise převezme od zadavatele (starosta) obálky včetně jejich 

seznamu a provede otevírání obálek dle § 71 zákona č.137/2006 Sb. Dle 

zákona musí být při otevírání obálek umožněna přítomnost uchazečů. Komise 

provede  otevírání obálek a sepíše o tomto protokol. Poté přistoupí k hodnocení 

nabídek. 

 Komise hodnotí nabídky podle kritérií stanovených v oznámení řízení a dle 

metodiky hodnocení, uvedené v zadávací dokumentaci.V zákoně č.137/2006 

Sb. není upravena jednotná metodika „bodování“ nabídek hodnocených podle 

ekonomické výhodnosti. Zadavatel popíše zvolenou metodiku hodnocení 

v zadávací dokumentaci.O posouzení a hodnocení nabídek sepíše komise 

zprávu, kterou předloží do nejbližšího jednání rady města k definitivnímu 

rozhodnutí. 

 

2) MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, KULTURNÍ VZDĚLÁVACÍ A 

INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ, LESY MĚSTA JIRKOVA  A PŘÍSPĚVKOVÉ  

ORGANIZACE  ŠKOLSKÉHO TYPU 

 Při výběrovém řízení postupují výše uvedené organizace obdobně jako 

Město Jirkov, tj. při zakázkách malého rozsahu na dodávky a služby, u nichž 

předpokládaná hodnota nedosáhne 2 000 tis. Kč  bez DPH a při zakázkách 

malého rozsahu na stavební práce, u nichž předpokládaná hodnota nedosáhne 

6 000 tis. Kč bez DPH, tzn. že si formou poptávky vyžádají písemnou nabídku 

nejméně od tří dodavatelů. 

a) Při finančním rozsahu veřejné zakázky bez DPH do 500 tis. Kč včetně 

rozhodne o dodavateli statutární zástupce příspěvkové organizace  

přímo. 

b) Při finančním rozsahu veřejné zakázky : 

- nad 501 tis. Kč do 1 999 tis. Kč bez DPH  pro dodávky a služby 

- nad 501 tis. Kč do 5 999 tis. Kč bez DPH na stavební práce 

c) Při zakázkách od 2 000 tis.Kč bez DPH na dodávky a služby a              

při zakázkách od 6 000 tis. Kč bez DPH na stavební práce bude 

zajišťovat výběrové řízení zřizovatel s tím, že členem výběrové komise 

bude zástupce příspěvkové organizace. Oba limity, uvedené v bodě 3. již 

podléhají zákonu č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 



 Při výběru podle bodů a) a b) je vždy pořízen zápis, jehož kopii obdrží  

rada města. Při výběrovém řízení dle bodu c) jsou pořízeny všechny 

dokumenty, které vyžaduje zákon č.137/2006 Sb. 

 

3. PODNIK SLUŽEB JIRKOV s.r.o. (dále jen PSJ) 

 Podle § 2, písm.d), bod 2., zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 

je veřejným zadavatelem Podnik služeb Jirkov s.r.o.  

Při výběrovém řízení Podnik služeb Jirkov s.r.o. postupuje obdobně jako 

Město Jirkov, tj. při zakázkách malého rozsahu na dodávky a služby, u nichž 

předpokládaná hodnota nedosáhne 2 000 tis. Kč  bez DPH a při zakázkách 

malého rozsahu na stavební práce, u nichž předpokládaná hodnota nedosáhne 

6 000 tis. Kč bez DPH. 

 a)Při finančním rozsahu veřejné zakázky bez DPH do 500 tis. Kč včetně 

rozhodne o dodavateli statutární zástupce Podniku služeb Jirkov s.r.o.  přímo. 

 b)Při finančním rozsahu veřejné zakázky : 

- nad 501 tis. Kč do 1 999 tis. Kč bez DPH  pro dodávky a služby 

- nad 501 tis. Kč do 5 999 tis. Kč bez DPH na stavební práce 

výběrové řízení zajišťuje Podnik služeb Jirkov s.r.o. jako zadavatel s tím, že 

osloví zástupce města Jirkov, za kterého bude při výběrovém řízení účasten 

jeden zástupce (člen rady, zástupce příslušného odboru, popř. jiný zástupce 

města, dle charakteru zakázky). 

 c) Při zakázkách od 2 000 tis.Kč bez DPH na dodávky a služby a             

při zakázkách od 6 000 tis. Kč bez DPH na stavební práce bude zajišťovat 

výběrové řízení Podnik služeb Jirkov s.r.o. s tím, že členem výběrové komise 

budou dva zástupci města Jirkova. Oba limity, uvedené v bodě 3. již podléhají 

zákonu č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 

 V souladu se zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách je město 

Jirkov oprávněno zadávat akce týkající se PSJ s.r.o. přímo. Avšak i na tyto 

zakázky, pokud se nejedná o běžnou činnost prováděnou v rámci mandátní 

smlouvy, město Jirkov provádí poptávkové řízení, přičemž Podnik služeb Jirkov 

s.r.o. je vždy obeslán. 

 

 

 



4 Realizace investi čních akcí 

4.1 Technický dozor investora  

 Na toto téma uvádí Ladra [2007], cituji: Kontrolní a dozorovou činnost 

související s výkonem funkce technického dozoru investora provádějí osoby 

oprávněné k této činnosti stavebníkem. Smyslem výkonu technického dozoru 

investora je uplatňovat v rozsahu platných právních předpisů veřejné i 

soukromé zájmy při prověřování souladu dodávek výrobků, prací a služeb 

s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými 

technickými normami ve výstavbě a s přijatými smluvními závazky. Funkci 

technického dozoru mohou provádět právnické nebo fyzické osoby, které mají 

k této činnosti potřebné oprávnění. Činnost technického dozoru investora (TDI) 

je vždy předmětem smluvních nebo pracovněprávních vztahů mezi investorem 

stavby (příp. stavebníkem) a osobou (právnickou nebo fyzickou), která tuto 

činnost vykonává [2]. 

Výkon funkce technického dozoru investora může být svěřen: 

� Kvalifikované osobě, která má odpovídajících odborné vzdělání 

stavebního směru (střední průmyslová škola stavební a podobné školy 

s obdobným zaměřením, vysoká škola technická se stavebním 

zaměřením) 

� Autorizované osobě (autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, 

autorizovaný technik), která složila autorizační zkoušky požadované 

specializace v souladu se všeobecně platnými právními předpisy  

 Účelem technického dozoru investora je uplatňovat, v rozsahu platných 

právních předpisů, stavebníkovi zájmy při prověřování souladu dodávek 

výrobků, prací a služeb s projektovou dokumentací schválenou v rámci 

stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s přijatými 

smluvními závazky. Mezi tyto činnosti patří: 

� konzultace v průběhu zpracování projektu, 

� konzultace při výběru dodavatele, 

� kontrola smlouvy o dílo, 



� schvalovaní alternativních technických řešení, včetně jejich 

ekonomických dopadů na stavební dílo, 

� komunikace s dodavatelem stavby, 

� kontrola plnění smlouvy o dílo, 

� Kontrola časového plnění stavby a upozornění investora na smluvní 

pokuty z toho vyplývající 

� Kontrola stavby z hlediska kvality prováděných prací 

� Kontrola souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou 

dokumentací 

� Přejímání zakrývaných konstrukcí a přejímání dokončených prací včetně 

předepsaných revizních zkoušek 

� Schvalování finančních částek účtovaných za provedené práce 

v průběhu výstavby v souladu se splátkovým kalendářem specifikovaným 

ve smlouvě o dílo 

� Kontrola vad a nedodělků 

� Organizace kolaudace provedené stavby 

� Koordinace stavebních činností, je-li dílo prováděno více dodavateli 

 Jakákoliv stavba je celkem složitá činnost, na které se podílí spousta 

řemesel a lidí, pokud stavebník není profesionálem v oboru výstavby, je nutné, 

aby na vlastní stavbě byl stavební dozor. Stavba vlastně začíná tvorbou 

projektové dokumentace, kterou vyhotovuje projektant. Pro její technickou 

kontrolu při převzetí už je výhodná konzultace za přítomnosti stavebního 

dozoru. Stavební dozor už je důležitý při samotném výběru stavební firmy, 

neboť kvalifikovaně dokáže posoudit cenové nabídky stavebních firem a tím i 

významně ovlivnit cenu stavby.  

Základní funkce stavebního dozoru lze rozdělit do tří skupin:  

� Příprava stavby - provádí kontrolu projektové dokumentace a 

odpovídajícího rozpočtu. Zajistí výběr dodavatelské stavební firmy a 

připraví tento výběr, včetně podkladů pro uzavření smlouvy. Vyřizuje 

záležitosti potřebné pro vydání stavebního povolení.  

� Provádění stavby - předává staveniště dodavateli stavby, dohlíží nad 

prováděním stavebních prací, kontroluje zda stavební materiály 



odpovídají projektu a rozpočtu. Kontroluje dodavatele, aby vedl řádně 

stavební deník. Kontroluje konstrukce, které budou zakryty při dalším 

provádění stavebních prací. Kontroluje plnění stavebních prací dle 

harmonogramu a s následným odsouhlasením fakturace od stavební 

firmy. Řeší případné změny, doplňky v projektové dokumentaci             

ve spolupráci s dodavatelem projektu. Dále informuje stavebníka            

o postupu prací na stavbě. Účastní se kontrolních dnů na stavbě.  

� Ukončení stavby - zajišťuje činnosti, podklady nutné k ukončení 

stavebních prací včetně atestů zabudovaných stavebních výrobků. 

Zajišťuje návody k použití na dodané stavební výrobky. U částí stavby 

kde je to nutné, dohlíží na revize a zkoušky a přebírá od dodavatele 

stavby tyto doklady. Dohlíží na provedení soupisu vad a nedodělků a 

kontroluje jejich odstranění při předávání stavby. Shromažďuje podklady 

nutné ke kolaudačnímu řízení. Dohlíží na průhlednost při konečném 

finančním vyrovnání. Připraví podklady pro konečné geodetické 

zaměření stavby, tak až nabude vydané kolaudační rozhodnutí právní 

moci bylo možné podat návrh na vklad do katastru nemovitostí. Zúčastní 

se kolaudačního řízení.  

Hlavní funkce technického dozoru investora spočívá v: 

� kontrole stavby z hlediska kvality prováděných prací, 

� kontrole souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou 

dokumentací, 

� organizování kontrolních dnů v průběhu stavby, 

� přejímání zakrývaných konstrukcí a přejímání dokončených prací včetně 

předepsaných revizních zkoušek, 

� odsouhlasení finančních částek účtovaných za provedené práce 

v průběhu výstavby v souladu se splátkovým kalendářem specifikovaným 

ve smlouvě o dílo na provedení předmětné stavby, 

� organizování závěrečného předání a převzetí stavby, 

� organizování kolaudace provedené stavby. 

 



4.2 Finanční vyhodnocení stavby a kolauda ční řízení 

 Dispoziční oprávnění schvalovat účetní doklady náleží zásadně 

vedoucímu příslušného odboru, případně jeho zástupci. Při nařizování a 

schvalování účetních a hospodářských operací musí vedoucí odboru dbát, aby 

rozpočtové výdaje byly vynakládány hospodárně, účelně, v souladu s právními 

předpisy,  a že jsou kryty potřebnými finančními prostředky. Vedoucí odboru 

může určit pracovníky, kteří zodpovídají za věcnou správnost účetní operace. 

Na základě § 11 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů,  předloží podpisové vzory odpovědných osob („Dispoziční oprávnění“)  

vedoucí odborů na finanční odbor ve trojím  vyhotovení. Vedoucí odboru je 

povinen dbát na aktualizaci podpisových vzorů. 

Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat: 

� označení účetního dokladu, 

� obsah účetního případu a  jeho účastníky, 

� peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření 

množství, 

� okamžik vyhotovení  účetního dokladu, 

� okamžik uskutečnění účetního případu není-li shodný s okamžikem 

podle písmene d), 

�    podpisový záznam podle § 33 a odst. 4 / Zákona o účetnictví/ osoby 

odpovědné za účetní případ a  podpisový záznam osoby odpovědné     

za jeho zaúčtování. 

  

 Pověření pracovníci jsou povinni vyhotovovat účetní doklady bez  

zbytečného odkladu. Za zaúčtování účetních případů zodpovídají pracovnice 

finančního odboru. Formální správnost potvrzuje svým podpisem.  

 

Ověřuje tyto skutečnosti: 

 

� úplnost náležitostí účetního dokladu, 

� schválení  a ověření účetního případu z hlediska věcného, 



� úplnost příloh účetního dokladu, 

� opatření účetního dokladu účtovacím předpisem, 

� zapsání účetního dokladu v programu – informačního elektronického 

systému /IES/ do deníku a hlavní knihy. 

 

 Oběh dodavatelských faktur probíhá tak, že veškeré faktury od dodavatelů 

jsou předány podatelnou Městského úřadu Jirkov přímo finančnímu odboru 

Městského úřadu v Jirkově. Podatelna je povinna označit došlé faktury 

prezenčním razítkem a zapsat na počítači do elektronického deníku došlé 

pošty. V případě, že faktura je připojena přímo k zásilce, je povinnost 

pracovníka, který zásilku převzal, neprodleně zajistit dodání  originálu  faktury 

na finanční odbor včetně označení prezenčním razítkem k zápisu do knihy 

došlých faktur . 

 Určený pracovník finančního odboru zapisuje faktury na počítači do knihy 

došlých faktur a vyznačuje pořadové číslo faktury. Takto vybavenou fakturu 

předává nejpozději druhý den příslušnému odboru Městského úřadu v Jirkově. 

Pracovník příslušného odboru provede kontrolu a pokud je faktura v pořádku,  

pořídí formulář - ověření faktury, který opatří dvěma podpisy dle dispozičního 

oprávnění. 

 Odbor příslušný k přezkoumání faktury zajistí též vyznačení z jakých 

rozpočtových prostředků  (dle platné rozpočtové skladby)  bude faktura hrazena 

a v případě účelových prostředků pod jakým účelovým znakem („ÚZ“).              

U investice je rovněž uvedeno číslo akce. Účetní doklady je nutné předávat     

na finanční odbor k proplacení nejpozději  7 dnů před termínem splatnosti. 

 Pracovník  finančního odboru  potvrzuje  v programu IES ověřenou fakturu 

a vyhotovuje příkaz k úhradě. Tento příkaz k úhradě  předloží k podpisu 

pověřeným pracovníkům dle podpisového vzoru u KB Chomutov. Po obdržení 

podepsaného příkazu k úhradě je provedena platba prostřednictvím přímého 

bankovnictví  /profibanka/. 

 U faktur za provedené práce a služby neinvestiční povahy, pokud není 

zřejmý rozsah prací a  služeb přímo z faktury, musí být k faktuře připojen rozpis  

prokazující správnost peněžních částek na faktuře uvedených. Tyto písemnosti 

tvoří nedílnou součást faktury. Od účetních dokladů nesmí být odpojovány jejich 

přílohy. Pokud z různých důvodů tyto písemnosti zůstanou na odboru, musí být 



na faktuře jasně vyznačeno, kde a u koho jsou uloženy. V tomto případě 

zodpovídá vedoucí odboru, jehož pracovníci odpojili tyto přílohy, za jejich 

archivaci po dobu stejnou, po jakou je archivován účetní doklad, ke kterému 

přílohy  patří. Přílohy musí být  uloženy tak, aby byly kdykoli dostupné 

oprávněným pracovníkům pro kontrolní či jiné úkony. Odpojená příloha musí být 

označena číslem tohoto účetního dokladu, kterého se týká. U faktur za dodávky 

zásob je nutno na  ověřené faktuře vyznačit,  zda se jedná  o zásoby na sklad  

nebo o zásoby pro přímou  spotřebu. U dodávek investičního charakteru je 

nutno k faktuře přiložit zápis o převzetí majetku a jeho zařazení do užívání,      

na základě kterého bude investice zaúčtována do dlouhodobého nehmotného 

nebo hmotného majetku  a dále uvést na ověřené  faktuře inventární  číslo 

dodaného dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku. 

 Kopie faktury lze proplatit jen ve výjimečných  případech po písemném 

zdůvodnění, které bude součástí platebního poukazu. V případě úhrady faktury 

ze zvláštního účtu je nutné toto vyznačit při ověření faktury a zajistit si dostatek 

finančních prostředků na tomto účtu tj. písemně požádat finanční odbor             

o případný  přesun finančních prostředků . 

 

Kolauda ční řízení (viz. příloha č. 4) 

 Na toto téma uvádí Doležal [2006, str. 225], cituji: Dokončenou stavbu, 

popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala 

stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu podle § 104 odst. 2 písm. a) až e) 

a n) anebo pokud byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy (§ 116) 

nebo certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem (§ 117) a byla provedena 

v souladu s ním, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§ 120) 

nebo kolaudačního souhlasu [1]. 

 Stavební zákon jako základní podmínku pro užívaní staveb stanoví, že 

stavbu (popřípadě její část schopnou samostatného užívaní či část, na které 

byla provedena změna nebo udržovací práce), která vyžadovala stavební 

povolení, lze užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí.  

 Stavební zákon jako základní podmínku pro užívaní staveb stanoví, že 

stavbu (popřípadě její část schopnou samostatného užívaní či část, na které 

byla provedena změna nebo udržovací práce), která vyžadovala stavební 

povolení, lze užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí. Výjimka je 



stanovena pro dokončené terénní úpravy, těžební a podobné práce a 

informační, reklamní a propagační zařízení. Tyto podléhají kolaudaci pouze       

v tom případě, že to stavební úřad stanovil při povolení. Rozhodnutí o kolaudaci 

se vydává na základě provedeného kolaudačního řízení a je tedy hlavním cílem 

tohoto řízení. Stavební úřad v kolaudačním rozhodnutí povoluje užívaní stavby 

k určenému účelu a v případech, kdy je to zapotřebí stanoví i podmínky pro 

užívaní stavby. V kolaudačním rozhodnutí je stavební úřad také oprávněn 

stanovit podmínky vyplývající z obecných technických požadavků na výstavbu a 

pokud se při kolaudačním řízení zjistí na stavbě výskyt drobných nedostatků, 

může stavební úřad přikázat jejich odstranění ve stanovené lhůtě. Takové 

drobné nedostatky však nesmí ohrožovat zdraví lidí a bezpečnost osob a 

celkově nesmí bránit řádnému a nerušenému užívaní stavby k určenému účelu, 

jinak by k vydání kolaudačního rozhodnutí nemohlo dojít.  

 Příslušným k provádění kolaudačního řízení je stavební úřad, který vydal 

stavební povolení. Účastníkem řízení je zpravidla jen stavebník, vlastník stavby 

a popř. i budoucí uživatel, pokud je už v době kolaudace znám. Kolaudační 

řízení je ovládáno zásadou dispoziční, což znamená, že se zahajuje na návrh 

stavebníka popř. budoucího uživatele za podmínky, že předloží písemnou 

dohodu o užívaní stavby, kterou uzavřel se stavebníkem. V takovém návrhu, 

který musí být písemný, je nutné uvést předpokládaný termín dokončení stavby. 

Zahájení kolaudačního řízení musí být účastníkům řízení a dotčeným orgánům 

státní správy oznámeno v předstihu a to v zákonem stanovené lhůtě sedm dnů 

před ústním jednáním spojeným s místním šetřením. Vzhledem k tomu, že 

námitky a stanoviska mohou být uplatněny nejpozději při ústním jednání, 

stavební úřad je povinen na tuto skutečnost účastníky řízení a dotčené orgány 

v oznámení o zahájení kolaudačního řízení upozornit.  

 V kolaudačním řízení stavební úřad zejména zkoumá, zda byla stavba 

provedena podle dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení 

a zda byly dodrženy podmínky stanovené v územním rozhodnutí a                  

ve stavebním povolení. Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její 

užívání nebude ohrožovat veřejné zájmy, především z hlediska ochrany života 

a zdraví osob, životního prostředí, bezpečnosti práce a technických zařízení. 

 Pokud zjistí stavební úřad při kolaudačním řízení, že na stavbě jsou 

závady, které brání jejímu užívání (zejména nejsou-li splněny podmínky 



územního rozhodnutí a stavebního povolení k zabezpečení užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), stanoví stavebníkovi 

lhůtu pro jejich odstranění a kolaudační řízení přeruší. Jak již bylo výše 

zmíněno, drobné nedostatky, které neohrožují bezpečnost a nebrání řádnému 

užívaní stavby, nejsou překážkou pro kolaudaci a vydání kolaudačního 

rozhodnutí. Stavební zákon nabízí i možnost vydání časově omezeného 

povolení k předčasnému užívaní stavby i před jejím úplným ukončením. Toto 

povolení se vydává na základě žádosti stavebníka a lze je vydat pouze           

za podmínky, že to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby a předčasné 

užívání neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. Stavebník musí k žádosti připojit 

dohodu se zhotovitelem stavby obsahující sjednané podmínky předčasného 

užívání.  

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí obsahuje: 

� označení a místo stavby, 

� doklad o jednání s orgány státní správy, pokud byla předem o stavbě 

vedena, 

� rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popř. jiná 

opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy 

včetně dokladů o splnění požadavků na ochranu zdravých životních 

podmínek. 

Stavební úřad oznámí účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy 

zahájení kolaudačního řízení. Nejméně 7 dnů před konáním ústního jednání 

spojeného s místním šetřením se předkládají: 

� doklad o vytyčení stavby, 

� doklady o výsledcích předložených zkoušek a měření a o způsobilosti 

provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, 

� projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení 

nebo při povolování změny stavby před jejím dokončením, 

� výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby, 

tyto změny mohou být na základě kolaudačního rozhodnutí vyznačeny    



v projektové dokumentaci ověřené stavebním úřadem ve stavebním 

řízení, pokud řízení o nich stavební úřad spojil s kolaudačním řízením, 

� zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán, 

� doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků a další podklady 

stanovené v podmínkách stavebního povolení (např. pro stavby            

na území hl. m. Prahy, doklad o předání geodetické dokumentace        

na Institut městské informatiky hl. m. Prahy). 

 V kolaudačním řízení stavební úřad zejména zkoumá, zda byla stavba 

provedena podle dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení 

a zda byly dodrženy podmínky stanovené v územním rozhodnutí a                  

ve stavebním povolení. Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její 

užívání nebude ohrožovat zájmy společnosti, především z hlediska ochrany 

života a zdraví osob, životního prostředí, bezpečnosti práce a technických 

zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Zhodnocení investi ční akce a p ředání do majetku m ěsta 

 Na toto téma uvádí Schneiderová [2007, str. 70], cituji: Technické 

zhodnocení není ani věcí, ani právem, ani jinou majetkovou hodnotou              

ve smyslu ustanovení § 18 občanského zákoníku. Podle § 120 odst. 1 

občanského zákoníku je součástí zhodnocení najaté věci a je tak majetkem 

vlastníka věci. Technické zhodnocení není pojmem definovaným v občanském 

ani obchodním zákoníku. Pojem vznikl jako veřejnoprávní kategorie k určení 

daňových práv a povinností, a tím následně na tento pojem reagovaly účetní 

předpisy [4]. 

 Základní účetní definicí je že technickým zhodnocením se pro účely 

zákona o daních z příjmů rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, 

přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud 

převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu 40.000 Kč. Technickým zhodnocením 

jsou i uvedené výdaje nepřesahující stanovené částky, které poplatník            

na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad). 

 Rekonstrukcí se pro účely tohoto zákona rozumí zásahy do majetku, které 

mají za následek změnu jeho účel nebo technických parametrů.  

 Modernizací se pro účely tohoto zákona rozumí rozšíření vybavenosti 

nebo použitelnosti majetku.  

Například: Město Jirkov provádí zhodnocení objektu, přístavbu. V říjnu vydá 

38.000 Kč za projektovou dokumentaci, práce zahájí v dubnu následujícího 

roku a zaplatí 1.500.000 Kč. O tuto částku se navýší pořizovací cena budovy. 

Projekt se po inventarizaci nevyloučí, z důvodu, že se nedosáhlo hranice        

pro technické zhodnocení za rok. Jedná se tedy o rozpracovanost. Technické 

zhodnocení budovy přístavbou (nebo nástavbou) může trvat i několik let a 

výdaje za něj nelze posuzovat každoročně, ale posuzujeme až celkové výdaje 

na dokončené technické zhodnocení.  

 Na druhou stranu, pokud dokončíme např. v listopadu izolaci podkrovní 

místnosti v hodnotě 30.000 Kč a v lednu následujícího roku ve stejném objektu 

izolaci suterénních prostor za 35.000 Kč, nebude se ani v jednom případě 

hovořit o technickém zhodnocení a nenavýšíme hodnotu budovy.  

 Pokud však obě dílčí technická zhodnocení uděláme v jednom roce, je 

rozhodující pro navýšení hodnoty budovy výše jejich součtu.  



5 Praktický p říklad 

5.1 rekonstrukce komunikace v ul. Nerudova v Jirkov ě 

Tato investiční akce byla do rozpočtu města Jirkova zahrnuta na základě 

několikaletých stížností ze strany občanů, ve kterých poukazovali na neúnosný 

stav této komunikace. Komunikace v této lokalitě byla značně poničená a to 

především z důvodu špatného podloží v celé její trase. Bylo tedy nezbytně 

nutné provést kompletní rekonstrukci, kde hlavním předpokladem pro účelné 

vynaložení finančních prostředků bylo zhotovení kvalitních podkladních vrstev, 

které by tvořili stabilní základ pro nově vybudovaný živičný kryt. 

 

5.1.1 Výběrové řízení 

 Rekonstrukci komunikace v ul. Nerudova předcházelo výběrové řízení, 

konané dne 6.6.2007. Byla rozeslána výzva k účasti v poptávkovém řízení      

na veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách. Tato byla dne 9.5.2007 rozeslána sedmi firmám s tím, že termín   

pro podání nabídek je 4.6.2007 do 08.00 hod. Vlastní otevírání doručených 

nabídek od Všech 7 obeslaných firem a jejich hodnocení provedla hodnotící 

komise dne 6.6.2007. Výsledky hodnocení jsou uvedeny v zápise z výběru (viz 

příloha). Hodnotící komise doporučila zadavateli přidělit realizaci stavby 

uchazeči č. 1, tj. firmě  STRABAG  a. s., odštěp. závod Praha, jehož cena 

nabídky byla 2.110.529,80 Kč bez DPH.   Výběr byl potvrzen usnesením RM č. 

407/07, bod 3b), dne 6.6.2007 (viz příloha č. 2). Firma Strabag a.s. ve své 

cenové nabídce navíc uvedla technologický postup při rekonstrukci celé ulice, 

který se pro danou lokalitu jevil jako nejpřijatelnější. Součástí dokončení 

jednotlivých podkladních vrstev byly i odborné zkoušky, které měli prokázat 

kvalitu provedení a únosnost jednotlivých vrstev. To byl také jeden z hlavních 

důvodů, proč byla vybrána právě tato firma. 

 

5.1.2 Financování investi ční akce 

 Smlouva o dílo č. 044/CD/2006 s výše uvedenou firmou byla uzavřena dne 

29.6.2007 na celkovou cenu vč. DPH ve výši  2.110.529,80 Kč. Termín zahájení 

prací byl stanoven 3 dny po předání staveniště, doba výstavby 6 týdnů, záruční 

doba byla stanovena na 60 měsíců. Následně došlo k drobným změnám 



v provedení stavby. Staveniště bylo předáno dne 31.7.2007 a termín dokončení 

byl stanoven na 7.10.2007.  Změny stavby spočívaly v neosazování obrubníků 

a jejich nahrazení jinou technologií. Současně byla tato stavba koordinačně 

propojena se stavbou Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., prováděnou 

rovněž v Nerudově ulici a bylo provedeno sdružení finančních prostředků.      

Na základě položkového rozpočtu, odpočtů a zápočtů byla stanovena nová 

cena, která vč. DPH činila 2.064.327,00 Kč.  

 Tato cena je obsažena v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 044/CD/ /2006, 

uzavřeném dne 5.9.2007. Součástí tohoto dodatku je rovněž ustanovení, že 

Město Jirkov z celkové částky uhradí podíl ve výši 1.647.827,00 Kč (vč. DPH) a 

Severočeské vodovody a kanalizace a.s. uhradí zbývající částku 416.500,00 Kč 

(vč. DPH) na základě vystavené objednávky na firmu STRABAG a.s. (viz 

příloha č. 3). 

 Na základě zjišťovacího protokolu ze dne 31.8.2007 vystavila firma 

STRABAG a.s. dne 10.9.2007 fakturu č. 2007033033 na částku 703.991,30 Kč 

vč. DPH (viz příloha č. 4). Dne 5.10.2007 proběhlo předání a převzetí díla,      

na jehož základě byl vystaven protokol o předání a převzetí díla (viz příloha č. 

5), který obsahuje i soupis vad a nedodělků, jejichž odstranění bylo stanoveno 

do 15.11.2007. Na základě citovaného protokolu vystavil dodavatel dne 

11.10.2007 konečnou fakturu č. 2007033037 na částku 943.835,80 Kč vč. DPH 

(viz příloha č. 6). Odbor majetku města a útvar investic v zastoupení 

objednatele pozastavil vzhledem k vadám a nedodělkům z předložené faktury 

částku 70.000,- Kč (viz příloha č. 6).  

 Ze zápisu o odevzdání a převzetí dané akce, uvedeného v příloze č. 4 

vyplývá, že schválené finanční prostředky nebyly překročeny, stanovený termín 

převzetí dokončené stavby byl dodržen, zjištěné závady a nedodělky jsou 

uvedeny v tomto zápise s tím, že budou odstraněny do 15.11.2007.                

Do dnešního dne však závady a nedodělky nebyly odstraněny! Pro případné 

sankce při nedodržení tohoto termínu byla určena výše uvedená pozastávka 

z uzavřené smlouvy o dílo  „o smluvní pokutě za prodlení s odstraněním vad a 

nedodělků v dohodnutém termínu“.  Tato smluvní pokuta byla čerpána 

z uvedené pozastávky. 

 

 



6 Závěr 

 Závěrem mé bakalářské práce bych rád napsal, že pro mě osobně je 

práce investičního technika obrovským přínosem ať už v oblasti teoretické či 

oblasti praktické. Práce státního zaměstnance, úředníka, neznamená v mém 

případě pouze kancelářskou práci, ale také práci s lidmi, práci v terénu, práci 

s projektovými dokumentacemi, pohyb na stavbách. A právě kombinací těchto 

činností je pro mě má práce zajímavá a přesně splňuje mé požadavky             

na praktické rozvíjení sebe samého. 

Výsledkem mé práce je zobecnění postupu při realizaci investičních akcí. 

Při zpracování této bakalářské práce mi docházelo, jak těžké je tuto činnost 

přiblížit z obecného hlediska, neboť, jak již bylo uvedeno v úvodu, každá 

investiční akce vyžaduje určitá specifika, která je nutné přesně dodržet pro 

zdárný průběh celé akce. Věci, které ve svém zaměstnání dělám, dělám 

automaticky. Veškeré úkony provádím na základě mých zkušeností, které jsem 

za celá ta léta v mém zaměstnání nasbíral, s ohledem na nové předpisy, 

vyhlášky, zákony a jiná nařízení. Při výběru tématu bakalářské práce se tak 

činnost, kterou provádím, přímo nabízela. Hned v úvodu jsem však zjistil, že i 

přes dostatek materiálů, které jsou k tomuto tématu dostupné to nebude úkol 

nijak jednoduchý. Má  bakalářská práce tak přibližuje investiční činnost v rámci 

působnosti samosprávního celku jako obecnou, s ohledem na nejpodstatnější 

detaily, které by měly dodržovat každé obce, či města.  

Po přečtení této bakalářské práce se může mnoha lidem zdát zdlouhavá 

část o povolování staveb v územním či stavebním řízení. V loňském roce prošel 

Stavební zákon novelizací, která slibovala podstatné zjednodušení  při povolaní 

jednotlivých staveb. Dle mého názoru se však dá o zjednodušení hovořit pouze 

v pár případech. U zbývajících případů je konečný efekt spíše opačného 

charakteru a v tom vidím do jisté míry nezdar některých projektů. Z mého 

pohledu by další rozumná úprava tomuto zákonu vůbec neškodila a myslím, že 

je jen otázkou času, než se touto věcí bude někdo další zabývat.  

Pevně doufám, že se mi podařilo přiblížit investiční činnost jako 

zajímavou a z mnoha ohledů přínosnou práci. Ve smysl této bakalářské práce 

věřím, což bylo také mým hlavním cílem a hnacím motorem pro její úspěšné 

zpracování. 



SSeezznnaamm  ppoouužžii ttéé  ll ii tteerraattuurryy  

[1] DOLEŽAL, J. et al.: Nový stavební zákon v teorii a praxi. Praha : Linde 

Praha 2006. 703 s., ISBN 80-7201-626-1 

[2] LADRA, J., MIKŠ, L.: Stavební, autorský a technický dozor investora. 

Praha: Verlag Dashöfer 2007. bez číslování stran.  ISBN 80-86229-61-0 

[3] MACHOUREK, T., et al.: Zákon o veřejných zakázkách s komentářem. 

Praha: ASPI a.s. 2006. 524 s. ISBN 80-7357-213-3 

[4] SCHNEIDEROVÁ, I.: Metodika – Majetek v obcích. Turnov: Acha s.r.o. 

2007.  239 s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SSeezznnaamm  oobbrráázzkkůů  

Obrázek  č. 1 Struktura územního plánování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



SSeezznnaamm  ttaabbuulleekk  

Tabulka č. 1 Příklad rozdělení projektů dle akčního plánu města Jirkova 

Tabulka č. 2  Ukázka projektové karty  

Tabulka č. 3 Kritéria pro zadávání veřejných zakázek městem Jirkov - část a)  

Tabulka č. 4 Kritéria pro zadávání veřejných zakázek městem Jirkov - část b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SSeezznnaamm  zzkkrraatteekk  

SZ – stavební zákon 

ÚZ – účelový znak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SSeezznnaamm  ppřříílloohh  

Příloha č. 1 Kopie usnesení rady města o schválení závazného plánu 

investičních akcí 

Příloha č. 2 Kopie usnesení zastupitelstva města o schválení závazného plánu 

investičních akci 

Příloha č. 3 Vzor žádosti o vydání stavebního povolení (část 1. – 4.) 

Příloha č. 4 Vzor žádosti o kolaudaci stavby (část 1. – 3.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


