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Příloha č 1: Podniková kultura 
 
Podnikovou kulturou se myslí: 

a) přesvědčení,  

b) postoje,  

c) normy (jsou to nepsaná i psaná pravidla pracovního a společenského 

chování, poskytují návody, jak se mají zaměstnanci chovat, jak mají jednat 

a vyjadřují to, co se od nich očekává), 

d)  hodnoty (vyjadřují to, co je pro organizaci důležité, co by měly uznávat a 

sdílet všichni zaměstnanci, může jít o určité zásady, pravidla), hodnoty 

musí zaměstnanci vnímat a sdílet spontánně. Respektive jde o to, co 

organizaci pomáhá vytvářet prostředí, které přispívá ke zlepšení 

výkonnosti, k inovacím a změnám. Může jít také o to, co působí opačně, 

tedy brání dosahovaným cílům, vyvolává odpor k inovacím a ke změnám., 

e)  symboly (artefakty)- jde o určité výtvory, které jsou součástí prostředí 

v němž lidé pracují, jsou jednoznačně viditelné a cílevědomě 

konstruovatelné, pomáhají vytvářet povědomí o organizaci a to nejen u 

zaměstnanců, ale i u veřejnosti a zákazníků. Patří zde název organizace, 

logo, hesla, oblečení zaměstnanců, vybavení pracovišť, aj.  

 
Stanovené postupy, normy a další části podnikové kultury pomáhají zabezpečovat rovnovážné 

stavy v podniku. Na druhou stranu jejich špatné sestavení a nedodržení může vést v podniku 

k nerovnovážným stavům, které jsou předmětem diagnostikování.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2: Přehled živelních pohrom, antropogenních havárií, sociálních společenských a 
ekonomických forem ohrožení + přehled příčin krize 
 

1. Přehled živelních pohrom 

- způsobené nepřízní počasí (vichřice a prudké větrné poryvy, kalamitní výskyt sněhových 

srážek, námrazová kalamita, ledové bariéry, záplavy a povodně, protržení hrází, přívalový 

déšť, krupobití, sucha, teplotní inverze, bouřky), 

- způsobené tektonickou činností a pohybem půdy (sesuvy skal, sesuvy půdy, svahové 

pohyby, zemětřesení), 

- způsobené postižením osob, zvířat nebo pěstovaných kultur škůdci původu rostlinného, 

živočišného nebo mikroorganismy (epidemie, enzootie, epifytie, pandemie), 

- další druhy ohrožení (požáry, zhoršení ovzduší, zvýšené radioaktivní pozadí krajiny, 

úniky plynu ze zemského nitra, porušení biologické rovnováhy na zemi, apod.). 

2. Přehled antropogenních havárií 

- ohrožení staveb (destrukce budov z důvodu extrémních neočekávaných podmínek), 

- ohrožení výbuchem, požárem nebo únikem nebezpečných látek, 

- ohrožení v důsledku kontaminace vody a půdy, 

- radiační nehody a radiační havárie, 

- ohrožení většími nehodami v dopravě, 

- pád tělesa ze vzduchu (letadel nebo jiných létajících aparátů), 

- narušení a rozpad energetických telekomunikačních sítí, 

- havárie plynovodů, ropovodů a jiných produktovodů, a jiné. 

3. Přehled sociálních, společenských a ekonomických forem ohrožení  

- vojenská ohrožení (násilné řešení společenských vztahů formou různých konfliktů, 

revolucí, kontrarevolucí, povstání, apod.), 

- bezpečnostní ohrožení (mezinárodní terorismus, organizovaný zločin, mezinárodní 

obchod s drogami, štěpnými materiály a jinými komponenty zbraní hromadného ničení, 

extremismus, činnosti různých mafií, etnické, náboženské a kulturní rozpory, masová a 

násilná migrace, pašování lidí apod.), 

- ekonomická ohrožení (velké hospodářské migrace a transfery obyvatelstva, embarga 

dodávek základních surovin a energetických zdrojů, nezákonné obchody a toky financí, 

praní špinavých peněz, ohrožení státní infrastruktury, ekonomické sabotáže, kolaps 

státních financí, atd.), 

- jiné formy nevojenských ohrožení (globalizační, proliferační, destabilizační, 

internacionální apod.). 



 

Druh příčin Příklady příčin 
Podnikové příčiny -       změny na trhu, 

-   silné vazby na odběratele, dodavatele, 
stálé zákazníky, 
-     chybná výrobní politika. 

Strukturální příčiny -     nedostatečná kvalifikace managementu, 
- špatné vyhodnocení trhu, nevyužití 
výrobních kapacit, 
-     použití zisku mimo podnik, 
- špatné a nekorektní vztahy mezi 
pracovníky, managementem, a vůči třetím 
osobám, 
-     snaho o autonomii. 

Stupňující příčiny -     nedostatek vlastního kapitálu, 
-    nedostatečné plánování, kontrola, vedení 
účetnictví. 

Tab. 1: Rozdělení příčin krize v podniku (Roman Zuzák- Z podnikových krizí k vítězství, 
2008, str. 37) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 3: Cíle a předměty krizového managementu 

 

Obr. 1 Cíle a předmět krizového managementu (Zdroj: Krizový management-Emil Antušák, 

Zdeněk Kopecký) 
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Příloha č. 4: Obecná struktura orgánů krizového řízení 

 

Obr. 2 Obecná struktura orgánů krizového řízení (Zdroj: Krizový management-Emil Antušák, 
Zdeněk Kopecký)   
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Příloha č. 5: Krizový plán ve standardizované podobě 

Základní část 

I. Základní údaje o zpracovateli 

- tady patří název a působnost organizace daná právními normami a systém krizového 

řízení zpracovatele jako je struktura, prvky, vazby, odpovědnost, apod.) 

II.  Analýza hrozeb a rizik 

- výčet a analýza možných hrozeb a rizik a z nich vyplývající krizové situace, 

- přehled hrozeb a rizik spoluřešených, 

- přehled ostatních rizik a hrozeb. 

III.  Hlavní zásady pro řízení krizových situací a základní metodika činnosti zpracovatele 

při řízení krize 

- popis základních činností řídícího funkcionáře, krizového štábu a pracoviště krizového 

řízení, 

- zásady součinnost s jinými orgány krizového řízení při zvládání ostatních krizových 

situacích, 

- metodické pokyny, jak využít přílohovou část, odkazy na jednotlivé operační plány. 

Přílohová část 

I. Operační plány zvládání typových krizových situací 

- stanovení konkrétních postupů při řešení krizových situací, včetně nezbytných 

krizových opatření, předpokládaného nasazení sila a prostředků, 

- rozpracování úkolů, zadaných pro zpracovatele krizového plánu v oblasti obranného 

plánování, civilního nouzového plánování a havarijního plánování. 

II.  Přehled zdrojů pro řešení krizových situací 

- popis a zhodnocení disponibilních zdrojů, 

- popis a zhodnocení indisponibilních sil, prostředků a zdrojů. 

III.  Speciální plány 

- typové plány (doporučené postupy řešení jednotlivých typů krizových situací), plán 

akceschopnosti zadavatele, katalog krizových opatření, povodňový plán, nákazový plán, 

plán evakuace, mediální plán, plán hospodářské mobilizace, plán nezbytných dodávek, 

vnější, vnitřní havarijní plán, poplachový plán a plán spojení, atd. 

IV.  Podkladové materiály (předpisy- zákony, normy, vyhlášky vlády, nařízení vlády, atd.). 

V. Formalizované dokumenty (statuty, jednací řády, vzory řídicích dokumentů a hlášení, 

předpisy, dohody o spolupráci, vzory řídicích aktů, hlášení, tiskopisy, apod.). 

 



Příloha č. 6: Otázky aplikované při dotazování formou osobního rozhovoru  

Otázky byly zaměřené na sedm oblastí: stavební průmysl, vaše firma, konkurence, zákazníci, 

dodavatelé, zaměstnanci a marketing. Odpovědi na tyto otázky byly použity pro potřeby 

aplikační části této práce.   

 

A. Stavební průmysl 

 

1. Jak byste charakterizovali stavební průmysl v dnešní době? 

2. Co nejvíce ovlivňuje stavební průmysl? 

3. Jak ovlivňuje současná ekonomická situace stavební průmysl? 

4. Jak ovlivnila současná ekonomická situace na trhu Vaši firmu? 

5. Jak Vaši činnost ovlivňuje město ve kterém působíte? 

6. Jaké změny z pohledu technologií jsou typické pro současný stavební průmysl? 

7. Jaké změny z pohledu legislativy jsou typické pro současný stavební průmysl? 

8. Co vše musíte dodržovat z pohledu legislativy?  

9. Vyhovuje Vám podnikatelská infrastruktura ve Vašem okolí? Popřípadě, co byste 

změnili? 

10. Vyhovuje Vám dopravní infrastruktura ve Vašem okolí? Popřípadě, co byste změnili? 

 

B. Vaše firma 

 

11. Na jaké stavební činnosti se zaměřuje Vaše firma? 

12. Jakou podnikatelskou strategii má Vaše firma? 

13. Jak ji realizujete v praxi? 

14. Jaké jsou cíle Vaší firmy? 

15. Jak cíle realizujete? 

16. Jaké jsou vize Vaší firmy? 

17. Co je posláním Vaší firmy? 

18. Má Vaše firma podnikovou kulturu? Jestliže ano, jaké jsou její charakteristiky? 

19. Jakou má Vaše firma organizační strukturu, kdo je za co odpovědný? 

20. Vyhovuje umístění Vašeho podniku? Případně co byste chtěli změnit na umístění 

podniku? 

21. Jaké inovace jste v poslední době realizovali? 

22. Se kterými stavebními činnostmi Vaše firma začínala? 



23. O jaké činnosti Vaše firma rozšířila Vaše původní činnosti? 

24. Které z Vašich stavebních činností pro Vaši firmu mají největší užitek? 

25. Naopak které z Vašich činností mají pro firmu nejmenší užitek? 

26. Kde všude Vaše firma vykonává stavební činnost? 

 

Konkurence 

 

27. Kdo jsou Vaši konkurenti? 

28. Upravujete ceny podle konkurence? 

29. Co je typické pro konkurenci ve stavebním průmyslu? 

30. Jakými způsoby konkurujete? 

31. Které stavební firmy výrazně ovlivňují Vaše podnikatelské prostředí? 

 

Zákazníci 

 

32. Kteří zákazníci oslovují Vaši firmu? 

33. Jakým způsobem komunikujete se zákazníky 

34. Kontaktují Vás opakovaně zákazníci? Kolik procent zákazníků z celkového počtu 

zákazníku to je? 

35. Co oceňují zákazníci na Vaši práci? 

36. Setkali jste se i s negativní reakcí zákazníků na Vaši práci? Popřípadě, že ano, jak na 

to reagujete? 

37. Kolik procent zákazníku reklamuje Vaši práci? 

38. Kolik procent z takovýchto reklamací je oprávněných? 

39. Za jak dlouho případnou vadu odstraníte? 

40. Vyhovíte vždy přáním zákazníků? 

41. Platí Vaši zákazníci včas? Jaký je způsob placení a doba splatnosti? 

42. Stalo se někdy, že zákazník nezaplatil a vy jste museli vymáhat peníze soudně? 

43. Poskytujete svým zákazníkům slevy? V případě, že ano, jaké? 

44. Poskytujete zákazníkům i jiné bonusy? V případě, že ano jaké? 

 

 

 

 



D. Dodavatelé 

 

45. Kdo jsou Vaši dodavatelé? 

46. Jsou Vaši dodavatelé dobře dostupní? Vyjmenujte města, obce ze kterých jsou 

dodavatelé nejlépe dostupní a naopak ze kterých jsou dodavatelé nejhůře dostupní.  

47. Odkud Vám dodavatelé poskytují dodávky zboží?  

48. Které dodavatelské firmy výrazně ovlivňují Vaše podnikatelské prostředí? 

49. Jste s Vašimi dodavateli spokojeni? V případě že ne, kteří to jsou a proč jste s nimi 

nespokojeni? 

50. Se kterými dodavateli máte dlouhodobý vztah? Jaké Vám z toho plynou výhody? 

51. Jaká je Vaše platební morálka vůči dodavatelům? 

52. Nakupujete materiál na sklad? V případě, že ano, jak velké jsou Vaše skladové 

zásoby? 

 

Zaměstnanci 

 

53. Jaká je komunikace mezi Vámi a zaměstnanci? 

54. Jsou Vaši zaměstnanci loajální? 

55. Mají Vaši zaměstnanci zaměstnanecké výhody? Jestli ano, jaké? 

56. V případě, že dochází ke změně, jak se k ní Vaši zaměstnanci staví? 

57. Jak se stavíte k chybám svých zaměstnanců? 

58. Podle čeho se rozhodujete, když propouštíte zaměstnance? 

59. Podle čeho se naopak rozhodujete, když zaměstnance přijímáte? 

 

Marketing 

 

60. Jakou formu propagace používáte? 

61. Podle čeho sestavujete ceny? 

62. Je pro Vás důležitá kvalita? Prostřednictvím čeho ovlivňujete kvalitu? 

 

 
 
 
 
 



Příloha č. 7: Doplňující statistiky a informace o stavebnictví 
 

Název firmy: AGROKAL 
Adresa firmy: Krnov-Nádražní 12a, 794 01 
Telefonní kontakt/fax: 554 617 132 
Mobil: 602 739 480 
E-mail: agrokal@seznam.cz 

Tab. 2: Základní údaje o firmě AGROKAL 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Zobrazení dopravní infrastruktury na mapě (zdroj: www.mapy.cz)- Popisek s číslem  
1 zobrazuje umístění firmy AGROKAL 
 

 

Obr. 4 Zobrazení podnikatelské infrastruktury na mapě (Zdroj:www.mapy.cz) 

 

V lednu 2010 byla stavební produkce (sezónně očištěna) o 22 % nižší, meziročně klesla o 

25,6 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 14,6 % stavebních povolení méně. Průměrný 

 



evidenční počet zaměstnanců (v podnicích s 50 a více zaměstnanci se snížil o 7,8 %. 

Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců klesla o 0,3 % a činila 24 134 Kč.  

 

Za opatření překonávající krizi lze považovat Evropský plán hospodářské obnovy, přijatý 

Evropskou radou v prosinci 2008 a vládou ČR schválený protikrizový balíček z března 2009. 

Jedná se o Iniciativu energeticky účinných staveb, jež podporuje zelené technologie a rozvoj 

energeticky účinných systémů a materiálů. Mezi další opatření patří Iniciativa továren 

budoucnosti, která má pomoci malým a středním podnikům k přizpůsobení se globálním 

tlakům. Předmětem jsou technologie a jejich rozvoj. Ve vládním balíčku protikrizových 

opatření jsou větší rozpočtové výdaje na budování dopravní infrastruktury, finanční posílení 

programu Panel a zelená úsporám.  

 

Existuje vize stavebnictví do roku 2015, která byla v důsledku krizových změn aktualizována. 

Zpracovaná kvalifikovaná strategie pomáhá krizi překonat tím, že firmy umějí strategicky 

řídit. Mnoho českých firem však žádnou strategii nemá, a proto jsou velmi často krizí 

překvapeny a nevědí, jak na ni reagovat. Kvalifikovaná strategie by měla podniky na krizi 

připravit prostřednictvím variant budoucnosti. Byly zpracovány tři pravděpodobné scénáře 

vývoje české ekonomiky. Varianta optimisticko-realistická předpokládá trvající pokles HDP, 

v průběhu roku 2010 počátek stabilizace, od roku 2011 mírný růst HDP (2-3%). Z rozpočtů 

státu a krajů jsou přidělovány prostředky pro investiční výstavu, opravy a údržbu. V další 

variantě, variantě restriktivní probíhá vývoj podobně jako u varianty optimisticko-realistické. 

Výdaje z rozpočtu však podléhají rozpočtovým omezením. Investice se nezahajují a některé 

se zamrazují. Soukromé domácí investice se zahajují v omezené míře. Nejhorší variantou je 

varianta katastrofická, kdy pokles HDP pokračuje v letech 2010, 2011, 2012, pokračuje 

restriktivní rozpočtová politika a soukromé investice nadále stagnují.  

Varianta      2008  2009  2010  2011  2012  
Vývoj stavební produkce  

Optimisticko-
realistická  

mld. Kč  536,6  493,6  466,8  493,6  525,8  

   index k roku 2008  1,00  0,92  0,87  0,92  0,98  
Restriktivní   mld. Kč  536,6  477,5   29,3  445,4  72,2  
   index k roku 2008  1,00  0,89  0,80  0,83  0,88  
Katastrofická  mld. Kč  536,6  456,1   402,4  402,4  402,4  
   index k roku 2008  1,00  0,85  0,75  0,75  0,75  

Snížení stavební produkce oproti roku 2008  
Optimisticko-
realistická  

mld. Kč     -42,9  -69,8  -42,9  -10,7  



Restriktivní  mld. Kč     -59,0  -107,3  -91,2  -64,4  
Katastrofická  mld. Kč     -80,5  -134,1  -134,1  -134,1  

Dopady na zaměstnanost v ČR 
Optimisticko-
realistická  

počet prac. míst 
(tis.)  

   -129,5*  -210,7  -129,5  -32,55  

Restriktivní  počet prac. míst 
(tis.)  

   -178,15*  -324,1  -275,45  -194,6  

Katastrofická  počet prac. míst 
(tis.)  

   -243,25*  -405,3  -405,3  -405,3  

Z toho dopady na zaměstnanost ve stavebnictví  
Optimisticko-
realistická  

počet prac. míst 
(tis.)  

463  -37,0*  -60,2  -37,0  -9,3  

Restriktivní  počet prac. míst 
(tis.)  

463  -50,9*  -92,6  -78,7  -55,6  

Katastrofická  počet prac. míst 
(tis.)  

463  -69,5*  -115,8  -115,8  -115,8  

Z toho dopady do státního rozpočtu, fondu zaměstnanosti, sociálního a zdravotního 
pojištění  

Optimisticko realistická  mld. Kč     -23,6  -38,4  -23,6  -5,9  
Restriktivní  mld. Kč     -32,5  -59,0  -50,2  -35,4  
Katastrofická  mld. Kč     -44,3  -73,8  -73,8  -73,8  

Tab. 3 Varianty vývoje ve stavebnictví (Zdroj:www.casopisstavebnictvi.cz) 

 

Ve všech čtyřech státech Visegrádské čtyřky jsou vidět dopady ekonomické recese, 

v jednotlivých zemích se však liší. Představitelé stavebních společností se shodují, že 

nejpalčivějším problémem je nedostatečná poptávka. Toto vyplynulo z průzkumu CEEC 

Research ve spolupráci s KPMG. Dalšími závěry které vyplynuly z výzkumu jsou pokles 

vytížení kapacit, vzestup významu osobních kontaktů při získávání nových kontraktů, snaha o 

vyšší efektivitu řízení stavebních projektů a odlišné chápání korupčních praktik.  

 

Největší meziroční pokles zaznamenalo Slovensko (-8,8 %). Ve srovnatelném období, tedy 

v září 2009, byl v ČR pokles o 2, 5 %. Maďarsko má ztrátu 2, 7 %, což je spolu s tamní 

ekonomikou (protisměrná fiskální a monetární politika, značný deficit státního rozpočtu, 

vysoké daňové zatížení, atd.) velmi tíživé. Jediné stavebnictví, které vykazuje mírný růst je 

Polsko. Ve sledovaném období vykazuje růst o 4, 7 %. Polské stavebnictví je ovlivněno 

dvěma specifickými faktory. Realizuje se tady velké množství infrastrukturních projektů 

financovaných ze zdrojů EU a navíc se zde hodně staví v rámci příprav na EURO 2010 

(fotbalové mistrovství Evropy).  

Podle stavebních firem v ČR  a SR je největším problémem nedostatečná poptávka. 

V Maďarsku je nejčastěji zmiňovaná tvrdá konkurence a Polští stavaři si nejvíce stěžují na 



byrokracii, vysoké náklady na práci a nedostatečnou poptávku. Dalším faktorem jsou 

nedostatečné finanční zdroje a nedostatek zkušené pracovní síly. Naposledy zmíněným 

faktorem je nehostečné využití kapacit stavebních firem (v Maďarsku se jedná 74% vytížení, 

Polské stavební společnosti uvádějí aktuální vytíženost na 77 % (pokles z 80 % o rok dříve), 

slovenské mírně vyšší (78 %), ovšem právě tady se projevil meziročně největší pokles – před 

rokem Slováci uváděli, že jejich kapacity jsou vytíženy na 92 %, v České republice tento 

ukazatel činí 84 % (89 % v 2008)). 

Více na www.csu.cz – sekce ekonomika-stavebnictví-časové řady nebo 

www.casopisstavebnictvi.cz – sekce statistiky, www.stavebni-forum.cz- sekce archiv 

článků a www.sps.cz- vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled na rok 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 8: Přehled zákonů, zákonných opatření, vyhlášek a norem týkající se stavebnictví 
 

1. zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, 

2. zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, 

3. zákon č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, 

4. zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon a související předpisy, 

5. zákon č. 455/1991 Sb., O živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 

6. zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., 

7. zákon č. 565/1990 Sb., O  místních poplatcích, 

8. zákon č. 143/2001 Sb., O ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů 

(zákon ochraně hospodářské soutěže), 

9. zákon č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, 

10. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

11. zákon č. 337/1992 Sb., O správě daní a poplatků, 

12. zákona č. 586/1992 Sb., O daních z příjmů, 

13. zákon č. 16/1993 Sb., O dani silniční, 

14. zákon č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, 

15. zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, 

16. zákon č. 187/2006 Sb., O nemocenském pojištění, 

17. zákon č. 592/1992 Sb., O pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, 

18. zákon č. 589/1992 Sb., O pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, 

19. zákon č. 47/2002 Sb., O podpoře malého a středního podnikání 

20. zákon č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

21. vyhláška č. 268/2009 sb. O technických požadavcích na stavby, 

22. novela č. 269/2009 sb. O obecných požadavcích na využívání území, 

23. novela  č. 2982/2009 sb. O úrazovém pojištění, 

24. novela  č. 349/2009 sb. O ochraně přírody a krajiny, 

25. nařízení vlády č. 304/2006 Sb., o přepočtu finančních částek stanovených v zákoně o 

veřejných zakázkách v eurech na českou měnu a o vymezení zboží pořizovaného 

Českou republikou, 

26. vyhláška č. 326/2006 Sb., o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické 

nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest 

(vyhláška o atestačním řízení pro elektronické nástroje), 



27. vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o 

přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, 

28. vyhláška č. 329/2006 Sb., kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické 

prostředky, elektronické nástroje a elektronické úkony při zadávání veřejných 

zakázek, 

29. vyhláška č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zadávání veřejných 

zakázek 

30. zákon č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 

o veřejných zakázkách, 

31. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES, o koordinaci postupů při 

zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 

Podrobnější přehled předpisů naleznete na www.ceskestavebnictvi.cz, sekce zákony, 
předpisy a normy a www.mpo.cz, sekce průmysl a stavebnictví 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 9: Podmínky pro poskytování hypoték 
 
Objem obchodů hypotečních bank v roce 2009 výrazně klesl. Lidé vyřizují financování 

prostřednictvím makléřů, což jim umožní získat hypotéku rychle a bez průtahů. Zájem o 

hypotéky je nízký, lidé jsou v rozhodování opatrnější a méně ochotní se v nejistých 

podmínkách zadlužovat, a proto odkládají svá investiční rozhodnutí.  

 

Hypoteční úvěr se v průběhu posledních let stal dostupnější pro různé skupiny obyvatelstva. 

Banky v minulosti vycházeli vstříc i klientům s nižšími příjmy či nulovými úsporami. 

Ekonomické události minulého roku, zvyšování úrokových sazeb, nárůst životních nákladů, 

způsobilo zpřísnění podmínek hypotečních bank. Podmínky zpřísnila například Česká 

spořitelna, která provádí tzv. credit scoring, což je prověřování klientovy schopnosti 

dlouhodobě splácet, který pomáhá ke stanovení optimální výše úvěru a měsíčních splátek. 

ČSOB má dlouhodobě nastavenou konzervativní úvěrovou politiku, proto pravidla pro 

poskytování hypoték zpřísňovat nemusela. Hypoteční banka také nemusela zpřísňovat 

pravidla pro poskytování hypoték. Důvod proč klienti s určitým příjmem hypotéku 

nedostanou je vyšší úroková sazba a nárůst životních nákladů, které banka při posuzování 

žádosti o hypotéku posuzuje. Komerční banka neposkytuje hypotéky na více než 100 procent 

hodnoty nemovitosti a nenabízí hypotéky bez prokazování příjmu. Navíc zpřísnila podmínky 

pro rizikovější skupiny klientů  cizí státní příslušnosti. Raiffeisenbank zpřísnila podmínky 

tím, že poskytuje hypotéky do 75 % hodnoty nemovitosti. Přestali poskytovat hypotéky bez 

doložení příjmu a hypotéky kombinované s životním pojištěním. Volksbank navýšila podíl 

životních nákladů, které se započítávají do výdajů klientů při posuzování schopnosti splácet 

požadovaný úvěr. Wüstenrot hypoteční banka zavedla zpřísnění podmínek při posuzování 

bonity klienta u hypoték se zajištěním zástavou nad 85 % hodnoty nemovitosti. K určitému 

zpřísnění podmínek a obezřetnějšímu posuzování žádostí se hlásí i GE Money Bank, mBank a 

Poštovní spořitelna.  

Dokumenty potřebné k vyřízení hypotéky 

Žadatel  

- kopie dokladu totožnosti, 

- podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů, 

- vyplněná a podepsaná žádost o HU, 

- výpisy z účtu (nejčastěji za 3 měsíce zpět), 

- potvrzení o výši příjmu, 



- kopie smluv v případě jakýchkoliv povinných závazků, splátek, kreditních karet, 

apod., 

Nemovitost 

- výpis z katastru nemovitostí, 

- snímek z katastrální mapy, 

- odhad nemovitosti, 

- kupní smlouva, 

- pojištění nemovitosti a vinkulace v prospěch bank, atd.  

 

Potřebné doklady se u jednotlivých bank nepatrně liší a za posledních několik let se zásadně 

nemění.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 10: Zelená úsporám 

Program Zelená úsporám se zaměřuje na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím 

obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v 

novostavbách. Tento program podporuje kvalitní zateplování rodinných domů a bytových 

domů, náhradu neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná 

čerpadla, instalaci těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavbu v 

pasivním energetickém standardu. 

Prostředky jsou čerpány z  Programu finanční prostředky a jsou získány z prodeje tzv. 

emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Celková 

očekávaná alokace Programu je až 25 miliard korun. Prostředky mohou být čerpány do 31. 

prosince 2012. O dotaci lze žádat jak před realizací, tak po realizaci. Tento program upravuje 

Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2009.  

Program se člení do tří oblastí podpory: úspora energie a vytápění, výstava v pasivním 

energetickém standardu, využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé 

vody. Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových 

domů, jedná se tedy o fyzické osoby podnikající i nepodnikající, společenství vlastníků 

bytových jednotek, bytová družstva, města a obce, podnikatelské subjekty, případně další 

právnické osoby. Program zelená úsporám podporuje pouze výrobky uvedené v seznamu 

výrobků a technologií a mohou ho poskytovat firmy, které jsou uvedené v seznamu 

odborných dodavatelů.  

Žádost o dotaci se podává písemně na určeném formuláři, který je možné získat na krajských 

pracovištích SFŽP a na pobočkách pověřených bank. Žádosti přijímají krajská pracoviště 

Státního fondu životního prostředí ČR a pobočky pověřených krajských institucí.  

Příklady dotací: 

• Rodinný dům - komplexní zateplení na 70 kWh/m2 - 1 950 Kč/m2 (max do výše 50 % 

nákladů) 

• Rodinný dům - komplexní zateplení na 40 kWh/m2 - 1 300 Kč/m2 (max do výše 50 % 

nákladů) 

• Bytový dům - komplexní zateplení na 30 kWh/m2 - 1 350 Kč/m2 (max do výše 50 % 

nákladů) 



• Bytový dům - komplexní zateplení na 55 kWh/m2 - 900 Kč/m2 (max do výše 50 % 

nákladů) 

• Rodinný dům - dílčí zateplení (3 realizovaná opatření) - 850 Kč/m2 (max do výše 50 

% nákladů) 

• Rodinný dům - dílčí zateplení (2 realizovaná opatření; nutné zároveň vyměnit tepelný 

zdroj) - 650 Kč/m2 (max do výše 50 % nákladů) 

• Bytový dům - dílčí zateplení (3 realizovaná opatření) - 600 Kč/m2 (max do výše 50 % 

nákladů) 

• Bytový dům - dílčí zateplení (2 realizovaná opatření; nutné zároveň vyměnit tepelný 

zdroj) - 450 Kč/m2 (max do výše 50 % nákladů) 

• Rodinný dům - zdroj na biomasu v RD s ruční dodávkou paliva s akumulační nádrží, 

nebo zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva - 80 000 Kč (max. 60 % 

nákladů) 

• Rodinný dům - Zdroj na biomasu v RD s ruční dodávkou paliva bez akumulační 

nádrže - 50 000 Kč (max. 50 % nákladů) 

• Rodinný dům - Tepelné čerpadlo země – voda, voda – voda - 75 000 Kč (max. 30 % 

nákladů) 

• Rodinný dům - Tepelné čerpadlo vzduch – voda - 50 000 Kč (max. 30 % nákladů) 

• Rodinný dům - Solárně-termické kolektory na RD, pouze ohřev TV - 55 000 Kč (max. 

50 % nákladů) 

• Rodinný dům - Solárně-termické kolektory na RD, ohřev TV i přitápění - 80 000 Kč 

(max. 50 % nákladů) 

• Bytový dům - zdroj na biomasu  - 25 000 Kč/bytovou jednotku (max. 50 % nákladů) 

• Bytový dům - solárně-termické kolektory na BD, pouze ohřev teplé vody -   25 000 

Kč/bytovou jednotku (max. 50 % nákladů) 

• Bytový dům - solárně-termické kolektory na BD, ohřev teplé vody i přitápění - 35 000 

Kč/bytovou jednotku (max. 50 % nákladů)  

K 17. 2. 2010 byla vyčerpána na dotace ve výši 1 miliardy Kč, proto se předpokládá, že 

k vyčerpání dotace dojde mnohem dříve než koncem roku 2012. Žádost, která dovršila první 

miliardu alokovaných prostředků, je na celkové zateplení, a podal ji žadatel v okrese 

Šumperk. Podařilo se mu snížit měrnou potřebu energie o 87 % díky tomu, že zateplil fasádu, 

střechu i podlahu, vyměnil okna a dveře. Dosáhl na nejvyšší možnou dotaci v oblasti 



zateplení, takže byl podpořen částkou 288 tisíc korun. Počet žádostí navíc  roste, od ledna 

roku 2010 se eviduje až 500 žádostí týdně. Následující tabulka uvádí přehled o akci zelená 

úsporám. K 15. únoru 2010 bylo registrováno 6137 žádostí za více než miliardu korun.  

  rodinné domy panelové BD nepanelové BD 

počet projektů 5 927 64 146 

výše dotace 676 448 003 Kč 214 271 592 Kč 137 742 955 Kč 

celková investice 1 582 015 531 Kč 488 234 899 Kč 266 018 463 Kč 

průměrná podpora 42,8 % 43,9 % 51,8 % 

největší projekty 770 000 Kč 28,9 mil. Kč 5,8 mil. Kč 

Tab. 4 Přehled o akci zelená úsporám (Zdroj: www.sfzp.cz) 

Další podrobnější informace, naleznete na www.zelenausporam.cz nebo zelena-uspora.eu, 

www.nazeleno.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 11: Certifikace stavebních dodavatelů 
 
Systém certifikovaných dodavatelů je vymezen zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách. Na základě zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách byl vytvořen národní 

kvalifikační a klasifikační systém stavebních dodavatelů. Tento systém vznikl za účelem 

urychlení výběrového řízení pro veřejné zakázky a posílení důvěry ve stavební dodavatele. 

Osvědčení, které uděluje certifikační orgán prokazuje splnění kvalifikace.  

 
Cílem certifikace je zajistit, aby odborně způsobilí dodavatelé byli kvalifikováni v souladu 

s kvalifikačními předpoklady podle zákona o veřejných zakázkách. Kvalifikaci splní 

dodavatel, který prokáže splnění:     

a) základních kvalifikačních předpokladů,    

b) profesních kvalifikačních předpokladů,     

c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů,    

d)  technických kvalifikačních předpokladů.  

 
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR byl vytvořen Systém certifikovaných stavebních 

dodavatelů (SCSD), který stanovuje za jakých podmínek může stavební dodavatel získat 

certifikát. Podrobnější informace, konkrétně registr certifikovaných stavebních dodavatelů, 

plné znění pravidel systému PS 001-PS 008, evidenci certifikačních orgánů pro kvalifikaci, 

evidenci certifikovaných stavebních dodavatelů a evidenci vydaných certifikátů naleznete na 

www.sps.cz. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 12: Vzorce a údaje použité ve finanční analýze 

Ukazatel Způsob výpočtu 
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) čistý zisk/vlastní kapitál 
Rentabilita aktiv (ROA) čistý zisk/celková aktiva 
Rentabilita tržeb (ROS) čistý zisk/celkové příjmy(tržby) 
Okamžitá likvidita likvidní aktiva (krátkodobý finanční majetek-

peníze v bance a v hotovosti)/krátkodobé 
závazky 

Pohotová likvidita (Likvidní aktiva+pohledávky)/krátkodobé 
závazky 

Míra zadluženosti vlastního kapitálu  cizí zdroje/vlastní kapitál 
Míra celkové zadluženosti cizí zdroje/celková aktiva 
Obrat aktiv celkové příjmy* (tržby)/celková aktiva 
Obrat pohledávek celkové příjmy*(tržby)/pohledávky 
Obrat závazků celkové příjmy* (tržby)/krátkodobé závazky 
Doba obratu pohledávek pohledávky/denní příjmy* (tržby) 
Doba obratu závazků krátkodobé závazky/denní příjmy* (tržby) 
Tab. 5 Poměrové ukazatelé použité ve finanční analýze (Zdroj: www.firmy.finance.cz) 

*Při výpočtu poměrových ukazatelů u firmy AGROKAL byly použity příjmy, protože přehled 

o příjmech a výdajích obsahuje příjmy nikoliv tržby jako je to u výkazu zisku a ztráty podniku 

charakterizující stavební průmysl. Podoba finančních údajů, ze kterých se hodnotí finanční 

zdraví firmy AGROKAL je následující:   

Rozvaha firmy AGROKAL k 31. 12. 2009 v Kč 
Aktiva Pasiva 
Dlouhodobý majetek 932 065 Vlastní kapitál 363 135 
Stavby 564 665 Cizí zdroje 862 371 
Samostatné movité věci 367 400 Bankovní úvěry 400 000 
Oběžný majetek     293 441 Krátkodobé závazky 462 371 
Pohledávky 261 301   
Bankovní účet 28 352   
Pokladna  3 788   
Aktiva součet 1 225 506 Pasiva součet 1 225 506 

Tab. 6 Rozvaha firma AGROKAL (Zdroj: Přehled o majetku a závazcích firmy AGROKAL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přehled o příjmech a výdajích firmy AGROKAL k 31.12.2009 v Kč 
Položka Text Hodnota 

I. Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti 5417137 
I.2 Prodej výrobků a služeb 5324048 
I.3 Ostatní příjmy 93089 
A. Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů  5388284 
A.1 Nákup materiálu 2448402 
A.2 Mzdy 1423745 
A.4 Platby do fondů 631466 
A.5 Provozní režie 884671 
I.-A. Rozdíl příjmů a výdajů 28853 
II. Příjmy z kapitálového majetku 19 
II.1. Úroky 19 
II.+(I.-A.)  Rozdíl příjmů a výdajů 28872 

Tab. 7 Přehled o příjmech a výdajích firmy AGROKAL (Zdroj: Přehled o příjmech a výdajích 
firmy AGROKAL) 

 
Následující tabulky obsahují rozvahu a výkaz zisku  a ztráty podniku charakterizující stavební 
průmysl, které byly použity při mezipodnikovém srovnání. 

Rozvahová položka 3. Q. 2007 3. Q. 2008 3.Q. 2009 
Aktiva celkem 169 924 300 196 776 446 194 205 378 
Dlouhodobý majetek 43 297 732 57 748 962 54 943 245 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 29 393 237 43 253 776 40 488 542 
Dlouhodobý finanční majetek 13 904 495 14 495 186 14 454 703 
Oběžná aktiva 125 384 740 137 692 832 137 673 326 
Zásoby 21 657 751 19 396 074 16 316 937 
Pohledávky krátkodobé, dlouhodobé 93 614 435 106 455 179 107 051 979 
Krátkodobý finanční majetek 10 112 554 11 841 579 14 304 410 
Časové rozlišení 1 241 828 1 334 652 1 588 806 
Pasiva celkem 169 924 300 196 776 446 194 205 378 
Vlastní kapitál 47 543 140 67 279 491 75 274 023 
Základní kapitál 24 850 283 30 524 930 31 590 578 
Čistý zisk 7 114 165 6 638 712 9 731 646 
Nerozdělený zisk+fondy 15 578 692 30 115 849 33 951 798 
Cizí zdroje 121 494 321 128 758 790 117 020 472 
Rezervy 7 814 287 8 917 615 10 384 736 
Dlouhodobé závazky 7 445 153 7 836 055 12 169 405 
Dluhopisy, směnky 420 000 411 978 420 000 
Ostatní dlouhodobé závazky 7 025 153 7 424 078 11 749 405 
Krátkodobé závazky 86 505 446 94 732 207 78 499 126 
Bankovní úvěry (dlouhodobé,krátkodobé) 19 729 435 17 272 913 15 967 205 
Ostatní pasiva 886 839 738 165 1 910 883 

Tab. 8 Rozvaha podniku charakterizující stavební průmysl (Zdroj:www.mpo.cz) 



Položka ve VZZ   3. Q. 2007 3. Q. 2008 3.Q. 2009 
Tržby za prodej zboží   3 128 330 1 781 482 1 075 547 
Náklady vynaložené na prodej zboží   2 706 155 1 261 579 918 163 
Obchodní marže   422 175 519 903 157 385 
Výkony 167 604 264 167 631 018 157 485 370 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb   160 174 939 165 571 085 156 241 035 
Změna stavu zásob vlastní činnosti   5 188 913 -619 487 -774 954 
Aktivace 2 240 412 2 679 420 2 019 289 
Výkonová spotřeba   134 948 540 140 462 474 126 818 638 
Přidaná hodnota   33 077 899 27 688 447 30 824 117 
Osobní náklady   15 509 661 16 878 904 17 081 578 
Mzdy 11 339 992 12 333 916 12 146 687 
Soc. a zdravotní pojištění   3 968 997 4 316 871 4 603 511 
Ostatní osobní náklady   200 672 228 117 331 381 
Provozní HV   9 594 698 8 630 618 12 501 571 
Nákladové úroky   1 634 418 720 475 1 557 452 
Finanční+mimořádný výsledek hospodaření   -12 678 158 403 -99 580 
Hospodářský výsledek před zdaněním   9 582 019 8 789 021 12 401 991 
Daň 2 467 855 2 150 309 2 670 345 
Výsledek hospodaření   7 114 165 6 638 712 9 731 646 

Tab. 9 Výkaz zisků a ztrát podniku charakterizující stavební průmysl (Zdroj: www.mpo.cz) 

 

Při podnikovém srovnání (v aplikační části) se vychází z finanční analýzy, která je dostupná 

na www.mpo.cz. Tato finanční analýza se podrobněji zabývá hodnocením vývoje finanční 

situace podniků v průmyslu, stavebnictví a vybraných službách. Analýza byla zpracována za 

období od roku 2007 až po 3. čtvrtletí 2009, s cílem zachytit vývoj finanční situace podniků 

před a v průběhu krizového období.  

Velmi zajímavé je, že od roku 2009 se přešlo při zpracovávání této finanční analýzy 

z odvětvové klasifikace OKEČ na odvětvovou klasifikaci CZ-NACE. Změna klasifikace se 

projevila tím, že byly některé podniky přeřazeny buď z průmyslu do jiných agregací nebo 

z jiných agregací do průmyslu. Vliv změn odvětvové klasifikace na OKEČ, oproti rokům 

2007 a 2008, není velký. Změna nastala změnou souboru podniků zařazených do finanční 

analýzy, konkrétně poklesl počet podniků v průmyslu (o 33,51 %), poklesla aktiva (o 7,19%) 

a došlo k růstu ROE (5,76 %). Navíc tato finanční analýza hodnotí vývoj finanční pozice 

podniků v průmyslu, stavebnictví a vybraných službách pomocí vrcholového ukazatele EVA 

a pyramidovým rozkladem ukazatelů jsou pak identifikovány jednotlivé hlavní faktory, které 

vývoj ovlivnily. Zároveň tuto finanční analýzu doplňuje bohatá tabulková příloha (dostupná 

na www.mpo.cz), která poskytuje uživatelům informace o struktuře finančních ukazatelů. 



Finanční analýza je svými daty navázána na Benchmarkingový diagnostický systém 

finančních ukazatelů  INFA (dostupný na www.mpo.cz), umožňující uživatelům modelovat 

svoji finanční situaci a porovnat s průměrným a nejlepším výsledkem v odvětví.  

Podrobnou klasifikaci CZ NACE naleznete na www.czso.cz (konkrétně: 

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 13: Projekty ostravského klastru 

1. Projekt rozvoje ITC a transferu znalostí do malých podniků, výzkumu, vývoje a 

inovací. Jde o projekt, který je zaměřený na rozvoj ITC a transfer znalostí do malých 

podniků na vymezeném území Moravskoslezského a Zlínského kraje. Manažer klastru 

vytýčí hlavní priority a připraví plány a postupy pro zahájení zpracování dotací, jež 

směřují k získání dotací na jednotlivé projekty. 

2. Projekty rozvoje lidských zdrojů mají za cíl profesní vzdělání podporované 

zaměstnavateli, podporu systému rozvoje lidských zdrojů, tvorbu vzdělávacích 

programů pro zaměstnance, aplikovat moderní formy vzdělávání pracovníků, 

podporovat udržitelnost pracovních míst a podporovat přípravu pracovníků na 

vytvářená nová pracovní místa. I v tomto programu manažer sestaví návrh programu, 

žádost o dotace a podklady pro realizaci projektu.  

3. Projekty zapojení klastru do informačních společností slouží k vytvoření, 

provozování a aktualizován informačního portálu klastru. Manažer iniciuje vznik 

odborné skupiny analytiků IT, kteří vytvoří model informačních toků a portál 

zprovozní.  

4. Implementace strukturálních fondů Evropské Unie v příslušných oblastech. Jde o 

projekt, který má za cíl využití dotací ze zdrojů EU, podporu investorů při vyhledávání 

dotací určených k vyrovnávání životních podmínek a realizaci projektů 

spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.  

5. Projekty propagace marketingu a podpory exportu se vztahují k propagaci, 

marketingu, podpoře exportu a publicitě projektů prostřednictvím webových stránek, 

propagačních materiálů, prezentací na konferencích, veletrzích a konkrétních akcích. 

6. Projekty spolupráce s ostatními i zahraničními klastry  se zaměřují na hledání 

průniků společných projektů KMC s klastry navazujícími na činnost KMC. Dále cílem 

je porovnávat výsledky činností KMC metodou benchmarkingu s úspěšnými klastry 

jiných odvětví a uplatňovat vliv klastrových iniciativ.  

7. Marketingové průzkumy cílových oblastí, průzkumy trhu. 

8. Společné nabídky a propagace členů klastru, poradenství.  

 

 

 

 



 


