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Summary 

The theme of my bachelors work is „Computer support of order preparation in small 

construction company“. Theoretic part of the work is focused on development of small and 

medium enterprises (SME) and on possibilities of financial support of business in the 

European Union and in the Czech Republic. Further, there is displayed development of 

small and medium enterprises (SME) based on statistical data. Practical part of the work is 

devoted to preparation of selected construction order. There are requirements and stages of 

price quotation execution described together with introduction of particular computer 

software, which is used for budgets creation. Possible proposal for an amendment is 

presented at the end of practical part. 

Keywords: Development of small and medium enterprises (SME), business support, order, 

quotation, budget, budgets creation software. 

Anotace 

Téma bakalářské práce je „Počítačová podpora přípravy zakázky v malé stavební firmě“. 

Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na rozvoj malých a středních podniků (MSP), 

na možnosti finančních podpor podnikání v Evropské unii a v České republice. Dále je zde 

zobrazen vývoj malých a středních podniků (MSP) na základě statistických údajů. 

Praktická část práce je věnována přípravě vybrané stavební zakázky. Zde jsou popsány 

náležitosti i fáze vyhotovení cenové nabídky. V této části je také představen využívaný 

počítačový program na tvorbu rozpočtů. V závěru praktické části je uveden možný návrh 

na změnu.  

Klí čová slova: Rozvoj malých a středních podniků (MSP), podpora podnikání, zakázka, 

cenová nabídka, rozpočet, software pro tvorbu rozpočtů.  
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Seznam zkratek 

CAD – computer – aided design  
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DPH – Daň z přidané hodnoty  
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IČO – Identifikační číslo organizace 

ISO – International Organization for Standardization  

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 
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MŠ – Mateřská škola 

NRP – Národní rozvojový plán 

NUTS – Nomenclature of Units for Territorial Statistics  

OP – Operační program 

OPLZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

OPPI – Operační program Podnikání a inovace 

OSSZ – Okresní správa sociálního zabezpečení  

OSVČ – Osoba samostatně výdělečně činná 

PO – Právnická osoba

QMS – Quality Management System 

ROP – Regionální operační program 

RPS – Rámec podpory Společenství 

SKP – standardní klasifikace produkce 

TQM – Total Quality Management 
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1 Úvod do problematiky, cíl práce  

Pro svoji bakalářskou práci na téma „Počítačová podpora přípravy zakázky v malé 

stavební firmě“ jsem si vybrala společnost JATUR s. r. o., ve které jsem již šestým rokem 

zaměstnaná.  Společnost  se  zabývá  stavebními  pracemi  a  v posledních  čtyřech  letech  

i pronájmem bytových a nebytových prostor. Za dobu své existence se postupně rozrůstala 

na firmu střední velikosti s počtem čtyřiceti zaměstnanců. V časovém intervalu šesti let 

jsem byla svědkem změny střední firmy na firmu malou. Firma zaměstnává šestnáct 

zaměstnanců: dva majitelé firmy, stavbyvedoucí, mistr, dvě účetní a rozpočtář – přípravář 

stavebních zakázek. Zbytek tvoří dělníci různých stavebních profesí.  

Z výše uvedeného plyne, že se jedná skutečně o malou firmu. 

Rozvoj informačních technologií výrazně ovlivnil způsob a organizaci práce 

v mnoha odvětvích. Ve stavebnictví je jednou z možností využití oblast ekonomická. Jedná 

se o programy určené k vedení účetnictví, vypracování mezd, ekonomické systémy aj. 

Další oblast, technická, zahrnuje např. simulační programy, CAD programy pro tvorbu 

výkresů, rozpočtové a kalkulační systémy – ty postupně nahradily klasické způsoby 

rozpočtování za pomoci katalogů, tužky a kalkulačky.    

Cílem mé práce je popsat postavení malých a středních podniků v současném 

tržním prostředí a vytvořit praktickou ukázku aplikace výpočetní techniky při přípravě 

zakázky ve stavební firmě.  
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2 Firma v současných tržních podmínkách 

 Světová  ekonomika  čelí  největšímu  poklesu  od velké krize ve třicátých letech 

20. století. Odrazem dopadu globální finanční krize na naši republiku je snížení růstu 

tempa české ekonomiky.  Klesají  ceny  aktiv,  ubývá  bohatství domácností a následně tím 

klesá  i spotřebitelská poptávka. Dochází ke zpřísnění přístupu k bankovním úvěrům.  

Nestabilní politická situace má svůj dopad i na podnikatelskou sféru. Již nyní se to 

promítá do opatrnější politiky bank vůči regionům, do slábnoucího zájmu zahraničních 

investorů a především v nedostatečném vyřizování a čerpání evropských fondů. 

Obyvatelstvo snižuje ochotu nakupovat, investoři omezují záměry investovat a se snížením 

poptávky dochází ke snížení výroby. 

Dlouhodobé tendence vývoje stavební výroby dokazují, že každá ekonomická krize 

se začíná projevovat především ve stavebnictví. Ve struktuře stavebních prací již několik 

let tvoří polovinu veřejné zakázky. Pokles příjmů státního rozpočtu by měl za následek 

především snížení veřejných investic. Na stavebnictví je navázáno velké množství výrobců 

a dodavatelů z jiných odvětví a dobudované objekty přinášejí další zaměstnanost a slouží 

k uspokojování základních potřeb obyvatel. Pokud by došlo k masivnějším projevům 

omezování stavebních investic, pak by se tento propad projevil u všech velikostních 

kategorií firem. Ty velké jsou dodavateli především rozsáhlých veřejných zakázek, střední 

a menší bývají jejich subdodavateli, ale také dodavateli menších zakázek a to jak pro 

veřejné, tak i pro privátní, vesměs lokální investory. Pokud se podaří dostat do 

infrastruktury i ve slabých letech dostatečné množství peněz z domácích i evropských 

fondů, pak může stavebnictví přežít i nadcházející slabé období se slušnými výsledky. 

2.1 Malé a střední podnikání 

Malé a střední podniky tvoří podstatnou část naší ekonomiky. Výrazně přispívají ke 

stabilizaci politické situace v zemi. Tyto podniky se spojují s konkrétním regionem – dle 

místa bydliště podnikatele, ovlivňují životní úroveň jeho obyvatel a dotvářejí urbanizaci 

měst a vesnic. Hrají rozhodující roli při  tvorbě  pracovních  příležitostí  a  jsou  jedním ze 

základních faktorů sociální stability a hnací silou hospodářství. Avšak jejich rozvoj může 

být omezen nedokonalostmi trhu. Malí podnikatelé jsou mnohem zranitelnější než velké 
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společnosti. Často mají potíže při získávání kapitálu nebo půjčky a to zejména ve fázi 

zakládání. Na rozdíl od velkých podniků mají omezené možnosti a schopnosti expanze na 

zahraniční trhy. Také jejich přístup k informacím o nových technologiích a potenciálních 

trzích je obtížnější. Podnikání malých a středních firem má své výhody, ale také nevýhody.   

Mezi výhody MSP patří především: [4]  

• jednoduchá organizační struktura – přináší nižší náklady na řízení firmy,  

• flexibilita – rychleji a citlivěji reagují na změny než velké společnosti,  

• snáze hledají drobné mezery na trzích a lépe se uplatňují na lokálních trzích, neboť 

mohou individuálně řešit potřeby zákazníků,  

• finanční náročnost na jedno pracovní místo je nižší než ve velké společnosti,  

• jsou nositeli velkého počtu inovací, i když nižšího řádu,  

• osobní a přímý kontakt majitele firmy s ostatními zaměstnanci a možnost udržování 

osobního kontaktu se zákazníky,  

• založení firmy nebývá kapitálově náročné.  

Naopak mezi nevýhody MSP patří: [4] 

• horší přístup k cizímu kapitálu než mají velké společnosti,  

• nemohou se zúčastnit podnikání, kde jsou zapotřebí velké investice,  

• často mají slabší pozici ve veřejných soutěžích o státní zakázky,  

• často je ohrožují velké společnosti,  

• časté legislativní změny kladou velké nároky na podnikatele,  

• snadněji se mohou dostat do platební neschopnosti, když odběratelé včas neplatí,  

• nízký tržní podíl,  

• nižší stupeň technologického rozvoje,  

• nižší dostupnost informací a poradenských služeb. 

Každý podnik chce především svou činností dosahovat určité zisky a dále se 

rozvíjet. Proto je třeba udržet se na trhu. Aby se malé a střední podniky udržely dlouho 

v konkurenčním prostředí, musí se hlavně zaměřit na své marketingové činnosti a tím 

zvýšit své možnosti. 
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2.2 Marketing malých a středních firem  

V současné situaci, kdy u většiny produktů existuje výrazný převis nabídky nad 

poptávkou, nabývá na významu  práce s trhem – marketingové činnosti a na ně úzce 

navazující aktivity inovační.  

Jedny z možných pohledů na marketing podávají následující definice: 

Marketing   je   proces   řízení,  jehož   výsledkem   je  poznání,  předvídání,  ovlivňování  

a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem 

zajišťujícím splnění cílů organizace. [2]  

Jiná definice formuluje: Marketing je aktivita, která má dopomoci tomu, aby bylo 

správné zboží (služby) nabídnuto správným zákazníkům, a to ve správný čas a na 

správném místě a za správné ceny s přispěním správné (přiměřené) podpory prodeje a při 

respektování správných (přiměřených) nákladů. [1] 

U  malých  a  středních   podniků   nelze  určit  optimální  model  náplně,  rozsahu  

a organizačního zabezpečení marketingových činností. V těchto podnicích se bude lišit 

počet a organizační i pracovní zařazení pracovníků zabývajících se marketingem. Někde se 

jedná o klasický zaměstnanecký poměr, jinde zase přichází v úvahu externí spolupráce na 

bázi smluvního ujednání. Externí pracovníci zabývající se marketingem mají dle podmínek 

firmy přesně vymezené činnosti v časovém horizontu. Podnik určí formu komunikace – 

společné porady, pravidelné hlášení, předávání dílčích a konečných zpráv.  

Jakýkoliv marketingový pracovník, jak v externím tak i v zaměstnaneckém  

poměru, se musí zabývat těmito aktivitami:  

• marketingové aktivity,  

• obchodní aktivity,  

• řízení kvality a inovačních aktivit.  

Mezi marketingové aktivity patří tvorba marketingové politiky, realizace 

marketingových výzkumů a  příprava marketingových plánů. Obchodní aktivity zahrnují 

přípravu obchodních plánů, řízení obchodních případů, řízení očekávaných prodejů, řízení 

obchodních pohledávek a řízení vztahů se zákazníky. K řízení kvality a inovačních 

aktivit   patří  implementace  a  hodnocení  modelů  QMS  –  Quality Management System 
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a TQM - Total Quality Management, poskytování inovačních impulsů a zpětné vazby 

z trhu. [1] 

Systémy řízení kvality – modely QMS nabízejí systémový přístup k řízení kvality. 

Ve světě a zejména v Evropě jsou modely QMS zastoupeny jako tzv. ISO normy, což je 

soubor celosvětových norem, které nabízejí určitý předem vymezený rámec na němž 

podniky mohou vystavět systém řízení kvality. Zkratka „ISO“ znamená, že vyhovuje 

systému Mezinárodní organizace pro normalizace (International Organization for 

Standardization), která všechny normy eviduje a registruje.  

Normy ISO určují pravidla pro zlepšování kvality. Je vyžadována písemná 

dokumentace. Musejí se uvést všechny provozní postupy podniku, v manuálech kvality 

vysvětlit, jak je kvalita řízena, sledována, zaznamenávána a kontrolována. Pro udržení 

certifikátu je podmínkou každý rok provádět audit certifikačním orgánem. Získání 

certifikace ISO je poměrně finančně nákladné, protože mimo zaplacení certifikačnímu 

orgánu platíme ještě i konzultační firmě. Nejedná se však jen o  finanční náročnost, ale i 

časovou. Týká se to hlavně školení interních auditorů a následné implementace do 

podnikové struktury.  

V dnešní době je získání certifikátu ISO velký krok kupředu. Způsoby hodnocení 

nabídek již skoro vždy vyžadují kritérium, že jsou firmy držiteli platného certifikátu 

systému jakosti dle norem ČSN EN ISO. Mimo systému jakosti dále existují systém 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a systém environmentálního managementu.  

Do jaké míry bude podnik marketingové aktivity akceptovat a naplňovat záleží 

hlavně na charakteru firmy, jejich podnikatelských činnostech nebo personálním 

zabezpečení.  

2.3 Financování a podpora malého a středního podnikání v 

Evropské unii a v České republice 

 Malé a střední podniky mají v oblasti financování převážně nevýhody, které plynou 

především z menších možností dostupnosti  finančních zdrojů. Existují však určité podpory 

v podnikání, které jsou dané zákonem na podporu podnikání. Jedná se o Zákon č. 47/2002 

Sb.  o  podpoře  malého  a   středního  podnikání  a  o  změně  zákona  č.  2/1969  Sb., 
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o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve 

znění pozdějších předpisů ze dne 11. ledna 2002. [5]  

Na základě tohoto zákona mohou být podpory poskytovány jak při zahájení 

podnikání tak i při upevňování ekonomického postavení malých a středních podnikatelů. 

Podle zákona musí mít žadatel o podporu trvalý pobyt nebo sídlo na území České 

republiky. Zákon vymezuje oblasti podpory a formy podpory. Podle zákona může být 

podpora poskytnuta na: [5] 

• projekty zaměřené na investice, 

• výchovu a vzdělávání ve vzdělávacích programech středních škol ukončených 

výučním listem, 

• zvyšování odbornosti dospělých, 

• hospodářské a technické poradenství, 

• projekty sdružení pro rozvoj malých a středních podnikatelů a k posílení jejich 

postavení na trhu, 

• získávání informací o podnikání, 

• projekty výzkumu a vývoje, jejichž výsledky malí a střední podnikatelé využívají, 

• projekty v regionech se soustředěnou podporou státu a v ostatních regionech, 

jejichž podporování státem je žádoucí z jiných důvodů, 

• vytváření nových pracovních míst, 

• navazování kontaktů a spolupráce se zahraničními partnery a účast na 

vnitrostátních i zahraničních výstavách a veletrzích, 

• zavedení systémů zajišťujících zvýšení kvality produkce a řízení podniků a využití 

služeb podporujících zvýšení konkurenceschopnosti, 

• projekty zaměřené na investice spojené s ochranou životního prostředí, poskytování 

technických informací a poradenských služeb nebo vybraných provozních nákladů 

určených na činnosti spojené s ochranou životního prostředí. 

Mezi formy podpory, které lze malým a středním podnikům poskytnout, patří 

návratné finanční výpomoci, dotace, finanční příspěvky, záruky nebo úvěry se sníženou 

úrokovou sazbou.  

Pro vymezení pojmu malého a středního podnikatele zákon uvádí přímý odkaz na 

definici  malých  a  středních  podniků  podle  Nařízení  komise (ES) č. 70/2001 ze dne 
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12. ledna   2001   o  použití  článků  87  a  88  Smlouvy  o  ES  u  státní  podpory  

malého  a středního podnikání. Od 1. ledna 2005 je definice změněna podle Nařízení 

komise (ES) č. 364/2004. Tato definice vymezuje kategorie podniků na základě počtu 

zaměstnanců a finanční hranice podniku: [6] 

1. Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků je složena z podniků, které     

zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR, 

nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. 

2. V rámci kategorie MSP jsou malé podniky vymezeny jako podniky, které 

zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční 

rozvahy  nepřesahuje 10 milionů EUR. 

3. V rámci kategorie MSP jsou mikropodniky vymezeny jako podniky, které 

zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční 

rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR.  

Tuto definici MSP musí splňovat všichni, kteří žádají o finanční podporu. Žadatelé 

mohou využít možnost podpory podnikání z fondů Evropské unie nebo finanční programy 

v České republice. 

2.3.1 Podpora malého a středního podnikání z fondů EU 

 Tak jako v České republice, považuje i Evropská unie malé a střední podniky za 

páteř evropské ekonomiky a hybnou sílu inovací, zaměstnanosti a sociální integrace. Česká 

republika se řadí mezi chudší státy EU a ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel může 

jako  členský  stát  čerpat  finanční  prostředky  z  evropských fondů. Politika hospodářské 

a sociální soudržnosti (jiným názvem regionální politika Evropské unie) je odrazem 

principu  solidarity  uvnitř  EU,  kdy  bohatší  státy  přispívají  na  rozvoj   chudších  států  

a  regionů,  aby  se  zvýšila  kvalita  života obyvatel celé Evropské unie. Cíle politiky jsou 

v praxi naplňovány prostřednictvím strukturálních fondů. Existuje několik strukturálních 

fondů  EU a  každý  z  nich  pokrývá  specifickou  tematickou  oblast. Finanční prostředky 

z fondů jsou na úrovni členských států rozdělovány prostřednictvím zvláštních, většinou 

tematicky zaměřených programů či podobných nástrojů. Čerpání finančních prostředků je 

vázáno na plnění  přísných podmínek, a to jak na straně administrativy spravující 
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jednotlivé operační programy, tak na straně žadatelů a potenciálních příjemců. Finanční 

prostředky  mohou  být  zajímavou  příležitostí  pro  takřka  všechny typy podnikatelských 

i nepodnikatelských subjektů v jakékoli fázi jejich rozvoje. Drobným podnikatelům 

pomohou nalézt startovací kapitál, malým a střední podnikům přinášejí podporu pro 

inovační a výzkumné projekty.  

Česká republika již prošla v letech 2004 až 2006 prvním zkráceným programovým 

obdobím (nezkrácené programové období bylo na roky 2000 až 2006). Rámec podpory 

Společenství byl založen na Národním rozvojovém plánu, který ČR předkládá Evropské 

komisi ke schválení. Národní rozvojový plán (NRP) 2004 - 2006, který obsahoval 

strategii pro hospodářskou a sociální soudržnost, byl připravován na období od vstupu ČR 

do Evropské unie v roce 2004 až do roku 2006. Příprava tohoto plánu začala v roce 1999. 

Dokument s názvem Rámec podpory Společenství (RPS)  pro ČR na období 2004 – 

2006 byl schválen Evropskou komisí dne 12. září 2003. Přehled operačních programů je 

uveden na obr. 1. 

 

 
 

Obr.1 – Přehled operačních programů v letech 2004 – 2006 [7] 

 

Možnost čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie 

určených pro výše uvedené programové období na roky 2004 – 2006 byla prodloužena až 

do 30. června 2009. Cílem tohoto prodloužení je pomoci evropským státům v boji 

s ekonomickou krizí. Prodloužení lhůty pomůže realizovat a dokončit více projektů MSP. 

Toto programové období se snažilo zlepšit rozvoj malých a středních podniků na našem 

území. Rozvoj MSP je však zapotřebí neustále podporovat. Proto vzniká další programové 
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období, které má za cíl zajištění konkurenceschopnosti sektoru malých a středních 

podnikatelů. Tím zachová a podpoří další rozvoj schopností těchto podniků vytvářet nová 

pracovní místa a ovlivňovat ekonomický růst.  

Důležitým mezníkem postupu příprav na další programové období bylo zpracování 

Národního rozvojového plánu (NRP) 2007 – 2013. První pracovní návrh byl veřejnosti 

prezentován zástupci MMR (Odborem Rámce podpory Společenství) dne 16. ledna 2006. 

Dne 16. února 2006 NRP projednala Rada hospodářské a sociální dohody, následně byl 

dokument předložen vládě ČR, ta jej vzala na vědomí dne 22. února 2006. Národní 

rozvojový plán ČR na léta 2007 – 2013 obsahuje strategii (priority a dílčí cíle) pro další 

období realizace programů fondů EU a to včetně návrhu struktury a zaměření jednotlivých 

operačních programů.  

Do druhého programového období 2007 – 2013 vstoupila Česká republika 1. ledna 

2007. V tomto období se nabízí čerpání z evropských fondů přibližně 26,69 miliard EUR. 

Jelikož Evropská unie financuje maximálně 85% způsobilých výdajů, musí náš stát pro 

úspěšné čerpání přidat na spolufinancování projektů navíc přibližně 132,83 miliard Kč 

z národních zdrojů.  

Operační programy, z nichž podnikatelé získávají prostředky strukturálních fondů, 

jsou zaměřeny na: 

• investičně zaměřené projekty ke zvyšování konkurenceschopnosti, zejména 

v důsledku realizace inovací, 

• vstup do podnikání, 

• podporu vstupu na zahraniční trhy, 

• podporu rozvoje lidských zdrojů včetně oblasti mezinárodního obchodu, 

• úspory energií, 

• využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie. 

Jedná se o 26 operačních programů, které jsou rozděleny do tří cílů politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti – viz obr. 2. 
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1. Cíl Konvergence  

Zahrnuje všechny regiony soudržnosti v České republice s výjimkou hlavního města Prahy. 

Cíl je realizovaný prostřednictvím osmi tematických operačních programů a sedmi 

regionálních operačních programů, které jsou uvedeny v obr. 2. 

2. Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost  

Tento cíl podporuje regiony, které nečerpají z Konvergence. V České republice pod něj 

spadá hlavní město Praha se dvěma operačními programy – viz obr.2. 

3. Cíl Evropská územní spolupráce  

Cíl usiluje o podporu přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů.  

V České republice pod něj spadají všechny regiony a prostředky lze čerpat z devíti 

operačních programů. U přeshraniční podpory se jedná o spolupráci s Bavorskem, 

Polskem, Rakouskem, Saskem, Slovenskem. Meziregionální spolupráce se týká všech států 

EU, Norska a Švýcarska. A nadnárodní spolupráce zahrnuje Rakousko, Polsko, část 

Německa, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část Ukrajiny. 

 

Obr. 2 – Přehled operačních programů v letech 2007 – 2013  [8]  
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Z výše uvedených operačních programů se MSP týkají OP Podnikání a inovace a OP 

Lidské zdroje a zaměstnanost. 

OP Podnikání a inovace (OPPI)  je zaměřený na podporu rozvoje podnikatelského 

prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. 

Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání 

moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje zkvalitňování 

infrastruktury   a   služeb    pro    podnikání   a   navazování   spolupráce   mezi   podniky   

a vědeckovýzkumnými institucemi.  

Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 3. prosince 2007. Řídícím 

orgánem OPPI je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Z pohledu finančních prostředků 

se jedná o třetí největší český operační program. Z evropských fondů je pro něj vyčleněno 

3,04 miliard EUR což odpovídá přibližně 11,4% veškerých prostředků určených z fondů 

pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu 

navýšeno o dalších 0,54 miliard EUR. Operační program je rozdělen na několik prioritních 

os, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy 

podpořeny. Patří sem: [9] 

• Vznik  firem  –  např.   pořízení    a    rekonstrukce    dlouhodobého    hmotného    

a nehmotného majetku, hmotného majetku a pozemků, pořízení zásob, včetně 

drobného hmotného majetku, drobnější investičně zaměřené projekty s důrazem na 

diferenciaci charakteru podpory apod. 

• Rozvoj  firem  –  např.  pořízení    a    rekonstrukce    dlouhodobého    hmotného   

a nehmotného majetku, hmotného majetku a pozemků, pořízení zásob, včetně 

drobného hmotného majetku, koupě podniku v konkurzu, financování pohledávek 

do lhůty splatnosti, rozvoj informačních a komunikačních technologií apod. 

• Efektivní energie – např. výstavba a rekonstrukce zařízení na výrobu a rozvod 

elektrické   a    tepelné   energie   vyrobené   z   obnovitelných   zdrojů,   zavádění  

a modernizace systémů měření a regulace, modernizace, rekonstrukce a snižování 

ztrát v rozvodech elektřiny, tepla apod. 

• Inovace  –  např.  ochrana  práv  průmyslového  vlastnictví,  zvýšení  technických  

a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, zavedení nových metod 

organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi, 
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vznik či rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum, vývoj a inovace 

výrobků a technologií apod. 

• Prostředí pro podnikání a inovace – např. podpora vytváření a rozvoje územně 

koncentrovaných odvětvových nebo oborových seskupení podnikatelských 

subjektů, vědecko-výzkumných, vzdělávacích a jiných podpůrných institucí, 

podpora zapojování českých výzkumných institucí a podniků do mezinárodních 

technologických platforem apod. 

• Služby pro rozvoj podnikání – např. rozvoj poradenství v oblasti eko-technologií 

a environmentálních systémů řízení, individuální projekty MSP a projekty 

seskupení MSP podporující vstup MSP na zahraniční trhy, společná účast na 

specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí apod. 

OP  Lidské  zdroje  a  zaměstnanost  (OPLZZ)  je  vzhledem  k tématu  malého  

a středního podnikání zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní 

politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených 

obyvatel zpět do společnosti.  

Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 16. října 2007. Řídícím 

orgánem OP LZZ je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - odbor 72. Z evropských 

fondů je pro tento program vyčleněno celkem 1,84 miliard EUR, což je přibližně 6,80% 

veškerých prostředků určených z fondů pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů 

má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,32 miliard EUR. I tento program 

je rozdělen na prioritní osy. Malého a středního podnikání se týkají tři prioritní osy: [10] 

• Adaptabilita  – např.  další profesní vzdělávání podporované zaměstnavateli, 

tvorba nových vzdělávacích programů pro zaměstnance včetně přípravy 

podnikových lektorů a instruktorů, uplatňování pružných forem organizace práce 

apod. 

• Aktivní politika trhu práce – např. rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání, 

bilanční a pracovní diagnostika, podpora veřejně prospěšných prací a krátkodobých 

pracovních příležitostí, zajištění odborné praxe, podpora nových forem zaměstnání 

pro uplatnění žen a mladých lidí na trhu práce, podpora začínajícím OSVČ, rozvoj 

speciálních doškolovacích programů pro pracovníky sítě bilančně diagnostických 

pracovišť pro potřeby služeb zaměstnanosti, tvorba, realizace a rozšíření 
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specifických integrovaných školících programů pro společenskou (pracovní) 

integraci uchazečů o zaměstnání ohrožených sociální exkluzí, podpora 

institucionálního a metodického zázemí pro rozvoj systémů předvídání změn na 

trhu práce a zvládání postupných i náhlých změn v zaměstnanosti apod. 

• Sociální  integrace  a  rovné příležitosti  –  např.  poskytování  sociálních  služeb 

a podpora dalších nástrojů, které vedou k sociálnímu začleňování a k prevenci 

sociálního vyloučení, transformace pobytových zařízení pro cílové skupiny osob, 

zavádění procesu zvyšování kvality, kontroly a zajištění dostupnosti sociálních 

služeb, vzdělávací programy, kurzy, odborné vzdělávání pro sociálně vyloučené, 

poradenské programy k aktivizaci a motivaci sociálně vyloučených při vyhledávání 

zaměstnání, poradenství pro zaměstnavatele v oblasti netradičních zaměstnání pro 

ženy, nediskriminačního přístupu, zpřístupnění nabídky dalšího vzdělávání, 

rekvalifikace a zvyšování kvalifikace pro ženy, rozvoj distančních forem 

vzdělávání apod. 

2.3.2 Finanční programy podpory podnikání v ČR  

Národní programy podpory malého a středního podnikání jsou vládní programy, 

které vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Národní programy jsou zaměřeny na 

podporu podnikatelů formou záruk za bankovní úvěry pro malé a střední podnikatele, pro 

začínající podnikatele formou bezúročných úvěrů na území hlavního města Prahy a dále 

formou příspěvků a dotací pro podnikatele na celém území České republiky. Národní 

programy podpory malého a středního podnikání na rok 2007 byly schváleny 

usnesením vlády ze dne 12. prosince 2006. Jednalo se o tyto programy: [3] 

• Program TRH,   

• Program ALIANCE,  

• Program CERTIFIKACE, 

• Program DESIGN, 

• Program VÝVOJ. 

Všechny výše uvedené programy podporují malé a střední podniky v České republice. 

Dále rozvádím jen ty, které se vztahují k tématu práce.    
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Program  TRH  –  program  bezúročných  úvěrů  a  záruk  pro  začínající  a  malé 

a střední podnikatele na území hlavního města Prahy. Cílem bylo usnadnit přístup 

k externímu financování pro projekty začínajících podnikatelů a realizaci podnikatelských 

projektů malých a středních podnikatelů zaměřených na investice. 

Program  ALIANCE  –   program   na   zvýšení   konkurenceschopnosti   malých  

a středních podnikatelů na zahraničních trzích prostřednictvím podpory mezinárodních 

marketingových aktivit aliance, tj. seskupení minimálně tří malých a středních podniků. 

Dalším cílem bylo prosazování myšlenky posilování spolupráce malých a středních 

podnikatelů v zahraničí. 

Program CERTIFIKACE  – program na podporu malých a středních podnikatelů 

při  získávání  certifikace  ISO  a  dále usnadnění účasti v obchodních veřejných soutěžích 

a soutěžích o veřejné zakázky.   

Národní programy podpory MSP na rok 2007 byly také schváleny s cílem zvýšení 

konkurenceschopnosti tohoto sektoru. Pomocí zvýhodněného přístupu k odborným 

poradenským službám, účasti na zahraničních výstavách a veletrzích a ke kapitálu na 

realizaci podnikatelských projektů. Celkem bylo v uvedeném období poskytnuto 1063 

podpor za celkovou částku 150,3 mil. Kč. [11] 

 Národní programy podpory MSP pro rok 2008 vyhlášeny nebyly. Pro rok 2009 

byly vyhlášeny programy dva – ZÁRUKA a START.  

 Program  ZÁRUKA  –  byl  vyhlášen  16. února  2009  Ministerstvem  průmyslu  

a obchodu. Cílem tohoto programu je zachovat malým a středním podnikům přístup 

k bankovním úvěrům pomocí zvýhodněných záruk. Program je určen na financování 

provozních potřeb a udržení konkurenceschopnosti MSP, zejména v oblasti subdodávek 

pro realizaci významných exportních zakázek. 

 Program START (Model Národní ceny kvality ČR pro podnikatelský sektor) – 

tento program vyhlásila Rada kvality ČR. Vychází z evropského modelu podnikatelské 

úspěšnosti – modelu excelence EFQM (European Foundation for Quality Management). 

Lze ho využít jako nástroj k řešení současné hospodářské krize. Pomocí tohoto modelu 

může firma zahájit proces, který povede ke zkvalitňování všech svých činností a podpoří 

její konkurenceschopnost na domácích i zahraničních trzích.  
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2.4 Statistika malých a středních podniků 

 V této části nastiňuji některé statistické údaje týkající se malých a středních 

podniků  v  České  republice.  Statistické  údaje  jsem  čerpala  z  Ministerstva   průmyslu  

a obchodu a Českého statistického úřadu. Na základě těchto údajů jsem vytvořila grafy, ze 

kterých lze vyhodnotit vývoj MSP v časovém období od roku 2004 do roku 2007. Rok 

2008 zde nemám uveden, protože v době zpracování této práce nebyly ještě statistické 

údaje k dispozici. Vzhledem k tématu práce sleduji hlavně oblast stavebnictví. 

V grafu 1 je zaznamenán vývoj ekonomicky aktivních podniků (zdrojová tabulka je 

uvedena v příloze č. 1). V České republice je největší počet subjektů v oblasti 

služeb naopak nejmenší počet podniků v peněžnictví. Oblast stavebnictví dle grafu zaujímá 

čtvrté  místo.  Od  roku  2004  má  vzrůstající tendenci. Nutno podotknout, že v roce 2008 

a 2009, kdy na všechny oblasti podnikání působí finanční krize, budou počty aktivních 

subjektů i jejich výkony určitě klesat. 

Vývoj počtu MSP v ČR v letech 2004-2007

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

Sta
ve

bni
ctv

í

O
bc

ho
d

Po
ho

sti
ns

tví

Dop
rav

a

Sl
už

by

Oblast podnikání

P
oč

et
 a

kt
iv

n
íc

h
 s

u
b

je
ktů

2004 2005 2006 2007

 
Graf 1:  Počet ekonomicky aktivních malých a středních podniků v ČR 
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Graf 2 ukazuje vývoj ekonomicky aktivních malých a středních podniků v ČR 

(zdrojová tabulka je uvedena v příloze č. 2). MSP jsou rozděleny na podnikání 

právnických (PO) a fyzických osob (FO). Z grafu je vidět, že v tuzemsku je větší počet 

podnikajících FO než PO. V obou případech se v roce 2007 jedná o prudký nárůst 

subjektů. 

STAVEBNICTVÍ                    
Vývoj počtu MSP v ČR
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Graf 2: Počet ekonomicky aktivních malých a středních podniků v ČR dle FO a PO – STAVEBNICTVÍ 

Dle  grafu  3  výkony  malých  a  středních  podniků  provedené v České republice 

v  oboru  stavebnictví  od roku 2004 stále narůstají (zdrojová tabulka je uvedena v příloze 

č. 3). Nejvíce výkonů ze všech oblastí zaujímá průmysl, ten má stejně jako stavebnictví 

vzrůstající  tendenci.  Nejhůře  z  našeho  grafu  vychází  peněžnictví,   dále   pohostinství  

a zemědělství. Pohostinství i zemědělství si však za celé sledované období ve svých 

výkonech ani nepohoršili ani nepolepšili a udržují si stále téměř stejnou pozici.  

Graf 4 uvádí stavební podniky podle počtu zaměstnanců za rok 2007 (zdrojová 

tabulka je uvedena v příloze č. 4). Z grafu je zřejmé, že první tři místa zaujímají stavební 

podniky s malým počtem zaměstnanců. Největší skupinu tvoří podniky s 25 – 49 

zaměstnanci. Velký počet pracovníků (300-399, 400-499, 500-999, 1000 a více) má jen 

velmi malá část subjektů.   

V grafu 5 mají největší podíl na stavebních pracích podniky s počtem zaměstnanců 

1000 a více. Naopak nejmenší podíl dle grafu zaujímají podniky s počtem 400 – 499 

zaměstnanců. Zdrojová tabulka je uvedena v příloze č. 5. 
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Vývoj výkonů MSP v mil. Kč
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Graf 3: Výkony malých a středních podniků v ČR 
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Graf 4: Stavební podniky podle počtu zaměstnanců 



Zuzana Dlugošová: Počítačová podpora přípravy zakázky v malé stavební firmě 

2009  18
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Graf 5: Stavební práce stavebních podniků podle počtu zaměstnanců 

 
V této kapitole jsem nastínila vývoj malých a středních podniků dle různých oblastí 

podnikání, které působí v České republice. Z výše uvedeného grafu můžeme vyčíst, že 

velké podniky, i když jich není mnoho, získávají oproti malým podnikům velké finanční 

zakázky. Tato skutečnost však nevylučuje to, že malé a střední podniky opravdu zaujímají 

poměrně velkou část naší ekonomiky. 
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3 Příklad přípravy vybrané stavební zakázky s ohledem 

na její rozsah  

Ve firmě, kde pracuji se podílím na přípravě stavebních zakázek. Při své práci 

využívám software pro tvorbu rozpočtů. V této části bakalářské práce vytvořím stavební 

zakázku pro město Podbořany. Jedná se o rekonstrukci mateřské školy. Mateřská škola se 

sestává ze dvou objektů – pavilon a hlavní objekt. Stavební práce v rámci zakázky jsou 

proto rozděleny do dvou částí. První část zahrnuje rekonstrukci pavilonu a část druhá 

opravu hlavního objektu – viz obr. 3. Rekonstrukce pavilonu spočívá v provedení výměny 

dřevěných oken za okna plastová, zateplení střechy, položení nové střešní krytiny, 

provedení izolací a elektroinstalací, úpravy vnějších i vnitřních omítek, zateplení a nátěru 

fasády. Oprava hlavního objektu zaštiťuje také výměnu oken, montáž vnějších i vnitřních 

parapetů, úpravu omítek a provedení fasády. 

 

Obr.  3 – „Rekonstrukce MŠ Hlubanská ul. čp. 321 v Podbořanech“ 

V rámci přípravy zakázky je nutno provést následující činnosti: 

• prostudování poptávky zadavatele 

• vyhotovení cenové nabídky 
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• odevzdání cenové nabídky 

3.1 Prostudování poptávky zadavatele 

Poptávka zadavatele po stavebních pracích je prvotní impuls pro rozhodnutí 

vytvořit cenovou nabídku. Poptávky na stavební zakázky získáváme různými způsoby: 

• výběrovým řízením, 

• registrací naší firmy na internetových stránkách České pošty, s. p. v sekci veřejné 

zakázky (Informační systém o veřejných zakázkách), 

• vyhledáním naší firmy soukromými osobami. 

Součástí každé poptávky je zadávací dokumentace (viz příloha č.6). Je to 

komplexní dokument, který obsahuje požadavky zadavatele týkající se předmětu zakázky. 

Tyto požadavky umožní dodavatelům vypracovat porovnatelné nabídky. Pečlivé 

prostudování zadávací dokumentace je proto velmi důležité pro vyhotovení kompletní 

cenové nabídky. 

3.2 Vyhotovení cenové nabídky 

 Cenová nabídka musí vždy splňovat podmínky, které jsou uvedené v poptávce. 

Nesplnění daných podmínek znamená pro firmu vyloučení z výběrového řízení. 

Nejdůležitějšími údaji v zadávací dokumentaci jsou pro mě termín a místo odevzdání, 

obsah nabídky a přiložený výkaz výměr, popř. projektová dokumentace.  

V případě naší zakázky musí nabídka obsahovat tyto náležitosti: 

• cenovou nabídku vč. DPH dle poskytnuté projektové dokumentace a výkazu 

výměr, 

• vyplněný krycí list nabídky, 

• doklad o oprávnění k podnikání, 

• doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 

zákona, které budou předloženy dle § 53 odst. 2 zákona, 

• oceněný výkaz výměr, 

• návrh smlouvy o dílo. 

Dále uvádím podrobně náležitosti cenové nabídky stavebních prací. 
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3.2.1 Cenová nabídka vč. DPH dle poskytnuté projektové dokumentace a 

výkazu výměr 

 Každá firma si může tuto část cenové nabídky vypracovat podle svého. Zadavatel 

totiž nestanovil přesný tvar dokumentu. Hlavní a velmi důležitý údaj, který je zde nutno 

uvést je finanční výše cenové nabídky.  

V  našem  případě  je  stavba  rozdělena  na  dva  objekty:  Rekonstrukce  pavilonu 

a Oprava hlavního objektu. Proto je i cena rozčleněna do dvou částí. Cena každého objektu 

se skládá z ceny bez DPH, k této ceně příslušné DPH dle platných zákonů a z ceny vč. 

DPH. V tomto dokumentu ještě uvádím iniciály firmy, reference firmy, čas plnění 

stavebních prací, podmínky placení, kvalitativní parametry – záruky a smluvní pokuty (viz 

příloha č.7).  

3.2.2 Vyplněný krycí list nabídky 

 Krycí list nabídky (viz příloha č.8) je součástí podkladů od zadavatele. Má 

jednotnou podobu pro všechny zúčastněné stavební firmy. Obsahuje tyto údaje: 

• Název akce 

• Údaje o uchazeči – název, adresa, IČO, statutární zástupce 

• Cenová nabídka (vč. DPH) 

• Záruka 

• Místo a datum 

• Podpis statutárního zástupce 

3.2.3 Doklad o oprávnění k podnikání a doklady prokazující splnění 

základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona, které 

budou předloženy dle § 53 odst. 2 zákona 

 Výše uvedený zákon uvádí, že dodavatel stavebních prací prokazuje splnění 

základních kvalifikačních předpokladů předložením následujících dokladů: 

• Výpis z obchodního rejstříku 

• Živnostenský list 
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• Osvědčení o autorizaci 

• Výpis z rejstříku trestů 

• Certifikáty ISO 

• Potvrzení správce daně o daňových nedoplatcích 

• Potvrzení OSSZ 

• Čestné prohlášení dodavatele ve smyslu § 53 odst. 1 písm. a), b), c) až e) a g) a i) a 

§ 53 odst. 2, písm. d) – zákona č. 137/2006 Sb.  

Tyto doklady musejí být předloženy buď v originále nebo v úředně ověřené kopii. 

3.2.4 Oceněný výkaz výměr – Rozpočet  

 Výkaz výměr je fyzikálním vyjádřením jednotlivých stavebních a montážních prací 

na projektovaném stavebním díle. Na základě výkazu výměr stavby a cen z ceníků 

stavebních prací se provádí rozpočet stavebních prací. Výkaz výměr by měl obsahovat 

rozpočtové položky stavebních prací a materiálů, podle kterých se dají v rozpočtovém 

programu vyhledat ceny. Bohužel ne vždy tomu tak je. Většinou se jedná o zakázky 

s menším rozsahem stavebních prací. Zde je ve výkazu výměr uvedený jen popis prací. 

Bez uvedených čísel položek není však tvorba rozpočtu plynulá a prodlužuje se.  

Výkazy výměr byly dříve poskytovány v papírové formě. Nyní se již papírová 

forma vyskytuje jen výjimečně a náhradou jsou výkazy v elektronické podobě. Také 

rozpočty se v dnešní době vyhotovují již výhradně na počítačích. Počítač velmi zrychluje 

práci rozpočtáře. Umožňuje znovu vstupovat do jakékoliv části rozpočtu, provádět opravy 

a doplňovat další položky. Při každé změně okamžitě přepočítává všechny výsledky. 

Zajišťuje  jednotnou  formu  a uspořádání všech rozpočtů. Usnadňuje orientaci v rozpočtu 

a především nedělá při výpočtech chyby.  

Existuje velké množství specializovaných softwarů pro tvorbu rozpočtů. 

Rozpočtové programy se rozlišují tvůrcem, svou úrovní i kvalitou. Starší byly zpravidla 

vytvářeny pro prostředí MS – DOS. Ty novější pracují v operačním systému Windows. 

V prostředí Windows může jít o jednoduché programy, které jsou vytvořeny na úrovni 

tabulek MS Excel přes složitější, využívající funkce a formuláře databázových programů, 

až po komplexní integrované systémy pro řízení zakázek nebo celých firem. 
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 Naše firma využívá pro tvorbu rozpočtů program STAVEBNÍ PODNIK od firmy 

PCSOFT. Program byl zhotoven za pomoci databázového systému PCFAND. Vzhledem 

k tomu, že byl vytvořen pro prostředí MS – DOS řadí se mezi ty starší programy. Tento 

program byl zakoupen naší firmou v roce 2002 a je používán dodnes. 

 Program se skládá z deseti hlavních modulů. Každý modul se ještě dále člení. 

V celé šíři softwaru využívám pro kalkulaci zakázky pouze moduly CENÍKY a ROZPOČ 

(viz obr. 4, 5). Modul CENÍKY obsahuje seznam odběratelů a dodavatelů, ceny stavebních 

prací a materiálů, lze zde provádět individuální kalkulaci cen stavebních prací. Modul 

ROZPOČ nám umožňuje vytvářet, editovat a tisknout rozpočty. 

 

Obr. 4 – Detail obrazovky programu Stavební podnik – modul CENÍKY  

 

Obr.  5 – Detail obrazovky programu Stavební podnik – modul ROZPOČ  
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Při vytváření rozpočtu v počítačovém programu  postupuji následujícími pěti kroky:  

1. krok – zadání odběratele do seznamu 

Seznam odběratelů se nachází v modulu CENÍKY – Matriční soubory. V modulu 

Odběratelé (viz obr. 6) si ukládám iniciály zadavatele stavební zakázky. Jeho adresu, IČO, 

DIČ, telefonické spojení, kontaktní osoby a bankovní spojení.  

 

 
Obr. 6  – Detail obrazovky Stavební podnik – Odběratelé  

V seznamu odběratelů je každý odběratel uložen pod číselným kódem, který 

používám v dalším kroku tvorby rozpočtu.  

2. krok – zadání parametrů stavby 

Modul Stavby uvádí seznam staveb. Na obr. 7 je vidět detail obrazovky, kde se 

zadávají základní parametry stavby. Tak jako výše uvedené odběratele i stavby ukládám 

pod číselným kódem, se kterým pracuji v následujících krocích. K číselnému kódu se 

vztahuje název stavby. Dále zde uvádím název obce, kraj či okres, kde se stavba nachází. 

V kolonce pro odběratele a dodavatele lze jen zadat jejich číselný kód a potřebné údaje se 

automaticky doplní. Nakonec doplním datum zahájení, dokončení stavby a datum 

zpracování rozpočtu, jméno stavbyvedoucího a jméno rozpočtáře.  
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Obr. 7 – Detail obrazovky Stavební podnik – Stavby  

Po vytvoření stavby mohu přistoupit k dalšímu kroku. 

3. krok – zadání parametrů objektu 

V modulu Objekty (viz obr.8) musím zadat základní údaje o objektech. Číselný 

kód stavby – automaticky se doplní i název stavby, číselný kód objektu a k němu jeho 

název, dodavatele – opět jeho číselný kód, zahájení a dokončení výstavby objektu, 

stavitele, index rizika, sazbu DPH, číslo přirážky – určité procento z celkové ceny díla, 

které uvádí vedlejší rozpočtové náklady, jméno rozpočtáře a datum zpracování rozpočtu. 

Každá stavba musí mít minimálně jeden objekt. V našem případě má stavba objekty 

dva. Objekt 0001 – Rekonstrukce pavilonu a objekt 0002 – Oprava hlavního objektu.  

 
Obr. 8 – Detail obrazovky Stavební podnik – Objekty  
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Nyní již můžu přistoupit k hlavnímu kroku, kterým je založení odbytového rozpočtu. 

4. krok – založení odbytového rozpočtu  

V modulu Odbytový rozpočet pořizuji a edituji položkový rozpočet. Při vstupu mi 

je nabídnut seznam objektů, ve kterém vyhledávám požadovaný objekt dle jeho číselného 

kódu. Při vybrání objektu vstupuji do rozpočtu. Jak jsem již výše uvedla, rozpočet se 

skládá z rozpočtových položek. V této části již zapisuji konkrétní položky dle 

předloženého výkazu výměr. Každá položka má samostatné okno (viz obr. 9), ve kterém 

jsou uvedeny údaje o položce (typ položky, číslo, varianta, kód, katalog, oddíl, část, název, 

hmotnost, měrná jednotka, cena, index rizika, výkaz výměr, množství, datum pořízení 

položky, cena celkem, sazba DPH). Po vepsání všech položek vzniká celkový rozpočet za 

daný objekt stavby. Rozpočtové položky jsou přehledně seřazeny pod sebou (viz obr. 10). 

Po zkontrolování rozpočtu se nakonec provede kumulace vybraných položek objektu, tzn. 

celkový součet rozpočtu.  

 
Obr. 9 – Detail obrazovky PCSOFT – Odbytový rozpočet – ceníková položka 

V posledním kroku lze vypracovaný rozpočet vytisknout. 
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Obr. 10 – Detail obrazovky Stavební podnik – Odbytový rozpočet – seznam položek 

5. krok – tisk rozpočtu  

Modul Tiskové sestavy nám umožňuje výběr z několika různých sestav. V sestavě 

Celý rozpočet bez výkazu tisknu Položkový rozpočet – A, Rekapitulace objektu dle 

katalogu a Rekapitulace stavby dle objektů (viz obr. 11).  

 

 
Obr. 11 – Detail obrazovky Stavební podnik – Tiskové sestavy 

Výsledek celého rozpočtu je přiložen k práci jako příloha č.9. 
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3.2.5 Návrh smlouvy o dílo 

 Tento dokument je nedílnou součástí cenové nabídky. V návrhu smlouvy jsou 

uvedeny veškeré povinnosti týkající se jak objednatele tak i zhotovitele stavebních prací. 

Každá smlouva by měla být tvořena individuálně pro každou zakázku zvlášť. V případě 

naší zakázky návrh smlouvy o dílo (viz příloha č.10) obsahuje: 

• Účastníky smlouvy (Objednatel – investor, zhotovitel – dodavatel stavebních prací) 

a jejich údaje. 

• Předmět smlouvy (Přesný popis realizace zakázky). 

• Nastavení ceny (Dle vypočteného rozpočtu). 

• Stanovení začátku a konce realizace stavby. 

• Obchodní podmínky a sankce (Splatnost faktur, nastavení sankcí při nedodržení 

podmínek z obou stran). 

• Nastavení záruky za zhotovené dílo.  

Výše uvedené náležitosti cenové nabídky jsou zde zapsány v pořadí tak, aby byly 

splněny veškeré požadavky zadavatele. Toto pořadí však nekoresponduje s pořadím, ve 

kterém vyhotovuji skutečnou cenovou nabídku. Na obr. 12 lze vidět jednotlivé fáze 

vytvoření cenové nabídky z časového hlediska. Prvotním dokumentem je oceněný výkaz 

výměr – rozpočet. Tato fáze byla nejdelší a trvala 26 dní (25. ledna – 20. února). Na 

základě vypočítané celkové ceny v rozpočtu vyplňuji krycí list nabídky a dokumenty 

k nabídce – nabídková cena vč. DPH. Fáze č. 2,  krycí list, byla fáze nejkratší. Na vyplnění 

tohoto dokumentu byly vyhrazeny jen dva dny (20. února – 22. února). Fáze č. 3, 

dokumenty  k nabídce  –  nabídková  cena  vč.  DPH,  měla  trvání šest dnů (22. února – 

28. února). Na základě dokumentů z těchto fází se vyhotovuje návrh smlouvy o dílo. Tato 

fáze trvala také šest dnů (28. února – 6. března). Dále se ověřují doklady k podnikání. Pro 

tuto část bylo vyhrazeno časové období od 26. února do 18. března. Nakonec vše 

zkompletuji, seřadím dle požadavků zadavatele a svážu. Nabídka musí být 

v nerozebíratelné podobě a podepsána statutárním zástupcem firmy. Takto vypracovanou 

cenovou nabídku již lze odevzdat zadavateli. 
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Fáze vytvoření cenové 
nabídky 

25.1.                                  20.2.  22.2.   26.2.  28.2.     6.3.      18.3.    25.3. 

        

1. Oceněný výkaz výměr – 
rozpočet 

       

2. Krycí list nabídky        

3. Dokumenty k nabídce – 
nabídková cena vč. DPH 

      

4. Návrh smlouvy o dílo        

5. Ověřené dokumenty      

6. Kompletace nabídky        
 

Obr. 12: Ganttův diagram – vytvoření cenové nabídky   

3.3 Odevzdání cenové nabídky 

Cenová nabídka se odevzdává v uzavřené obálce s názvem akce, razítkem naší 

firmy a opět podepsaná statutárním zástupcem. Musí být dodržen termín odevzdání. 

Do výběrového řízení se hlásí více stavebních firem. Zadavatel si vybírá 

nejvýhodnější nabídku na základě kritérií uvedených v poptávce. V tomto případě bylo 

základním hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena. Z pěti přihlášených účastníků 

výběrového řízení zvítězila právě naše firma (viz příloha č.11). 

V této kapitole jsem představila způsob přípravy zakázky. Tento způsob je dle 

mého názoru přijatelný. Jak jsem ale již výše uvedla, cenová nabídka musí vždy obsahovat 

vše co vyžaduje zadavatel. V poslední době se stále častěji setkávám s tím, že nám 

zadavatelé poskytují výkazy výměr ve formátu MS Excel a vyžadují stejnou úpravu – tedy 

doplnění  cen  do  jejich  výkazu.  Tato  úprava  jim  slouží   pro   jejich   lepší   orientaci   

a zjednodušení práce při výběrovém řízení. Předkládané výkazy mají rozdílnou podobu než 

tiskové sestavy vytvořené rozpočtovým programem, který používám. Znamená to pro mě 

vyhledávání  cen  položek  v  používaném   rozpočtovém   programu,   sepsání   na   papír  

a následné doplnění do výkazů od zadavatele ve formátu MS Excel.  

Vzhledem k této skutečnosti bych mohla navrhnout jen jediný možný návrh na 

změnu. Ten by se týkal výměny používaného staršího softwaru  pro tvorbu rozpočtů za 
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software novější, který má formu tiskových sestav v excelovském formátu. Případná 

výměna softwaru však znamená pro firmu velké rozhodnutí. Ať už z finančního hlediska – 

nové softwary jsou mnohdy velmi nákladné. Tak i z hlediska časového – určité 

proškolování od odborníků nového softwaru, protože novější programy pracují na jiné bázi 

než programy starší. V neposlední řadě by firma musela, na základě svých požadavků, 

vybrat kvalitní software z velikého množství programů, které jsou v dnešní době 

k dispozici. Dle mého názoru by to byl pro firmu velmi zásadní, ale přínosný krok.  
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4 Závěrečné zhodnocení a návrh na další rozvoj 

 Tématem bakalářské práce byla „Počítačová podpora přípravy zakázky v malé 

stavební firmě“. 

  Cílem této práce bylo seznámení se s postavením malých a středních podniků 

v současném tržním prostředí a vyhotovení praktické ukázky aplikace výpočetní techniky 

při přípravě zakázky ve stavební firmě. 

 V teoretické části se zabývám rozvojem malých a středních firem. Uvádím zde 

jejich výhody i nevýhody. Jednou z výhod, která napomáhá udržování těchto firem na trhu 

je bezesporu flexibilita – pohotová reakce na měnící se skutečnosti. V dnešní době krize se 

malá a střední firma snáze přizpůsobí změnám než společnost velká. Nevýhodami zůstává 

nízká informovanost podnikatelů, ať se jedná o nové technologie, poradenské služby nebo 

podpory podnikání. Dále uvádím důležité činnosti pro zavádění inovací v podnicích. Jsou 

to činnosti marketingové a podnik by na ně neměl zapomínat. Další část práce je zaměřena 

na možné finanční podpory podnikání v Evropské unii a v České republice. Tyto podpory 

mohou napomoci buď při vzniku nebo rozvoji firem. V závěru teoretické části jsou MSP 

na základě statistických údajů vyobrazeny v grafech v období let 2004 až 2007. Výsledky 

grafů ukazují, že malé a střední podniky skutečně tvoří významnou součást naší 

ekonomiky.  

 Praktická část je věnována přípravě vybrané stavební zakázky. Zaměřila jsem se na 

stavební zakázku, kterou jsem skutečně vyhotovovala. Uvedla jsem zde veškeré náležitosti 

cenové nabídky a její fáze vyhotovení. V této části jsem také představila a popsala 

počítačový software, který využívám pro tvorbu rozpočtů. Vyhotovení cenové nabídky je 

dlouhý   a  složitý  proces,  který  spočívá  v  pracném  shánění  informací,  cen  materiálů  

a stavebních prací. Dokumenty, které se týkají přípravy zakázky jsou součástí příloh 

bakalářské práce. V závěru jsem navrhla změnu, která by vedla k možnému rozvoji firmy 

v oblasti informačních technologií.    

 Lze konstatovat, že cíle bakalářské práce byly dosaženy. 
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