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ABSTRAKT 

Cílem bakalářské je zpracovat přehled způsobů plánování a řízení subdodávek ve 

stavební firmě a vypracovat na konkrétním projektu organizaci stavební zakázky se 

subdodavateli a to jak po stránce finanční, tak časové. 

 

V úvodu práce je objasněno, co jsou subdodávky a jak se s nimi pracuje ve firmě. Dále 

se hovoří o právních normách a základních smlouvách.  

 

V praktické části je podrobně popsán projekt Diamant na Václavském náměstí, a to jeho 

struktura, fungování a odsouhlasení dílčích částí a také časový plán stavby spolu 

s finančním vyhodnocením. Důraz je kladen na organizaci a řízení subdodávek. 

 

ABSTRACT 

The goal of the Bachelor’s thesis is to create an overview of the methods of planning 

and management of subcontracts for a construction company and to formulate the 

organization of a construction project, which is based on a specific project with 

subcontractors, both in terms of time and money. 

 

The introduction describes the subcontracts and how to work with them in the company. 

In addition, it describes the legalities surrounding the basic contracts.  

 

The Diamant project on Wenceslas Square is described in detail in the practical part. 

The project’s structure, function, approval of component parts, schedule, and financial 

evaluation are also described. The thesis will emphasize on the organization and 

management of subcontracts. 
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1 ÚVOD 

V úvodu vás seznámím s tématem „Subdodavatelský systém ve výstavbových 

projektech“. Toto téma jsem si vybrala i proto, že již delší dobu pracuji ve firmě, která 

dodává dílčí část pozemních staveb a velice často přichází do kontaktu se subdodavateli 

při řešení dílčích subdodávek. Z praxe vím, jak je důležité si správně vybrat vhodného 

subdodavatele, aby nedocházelo ke komplikacím při realizaci staveb. Stávající trh je 

plný podnikatelů a firem, jenž nabízí služby či zboží a následně své závazky neplní.  

Poukáži na základní problematiku a na to, co bychom měli ošetřit při výběru 

subdodavatele. Jedná se o kvalitu práce, zkušenosti v daném oboru, cenu a právní vztah. 

Součástí je budování kvalitních dodavatelsko-odběratelských vztahů a vzájemná důvěra 

a schopnost dostát svým závazkům. Proto jsou zvládnuté subdodávky ve stavebnictví 

důležitým předpokladem úspěšnosti projektů spojených s výstavbou.  

Ve své práci nejdříve popíšu význam projektového řízení, rozdělení projektů      

a organizací výstavby. Vysvětlím základní terminologii, co jsou subdodávky, 

subdodavatelé a stručně vysvětlím, kteří subdodavatelé vstupují do kontaktu 

s předmětnou níže uvedenou obchodní společností. Dále se budu zabývat platnými 

právními předpisy, normami a povinnostmi.  

V praktické části se budu zabývat konkrétním projektem, který byl realizován 

společností OK mont-STM, s.r.o. Uvedu zde vybrané subdodavatele a podmínky, za 

kterých byly tyto práce prováděny. Navrhnu opatření pro eliminaci rizik spojených 

s financováním i délkou doby výstavby. 
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2 ŘÍZENÍ STAVEB 

2.1 Projektový management 

V dnešní rychlé a uspěchané době se firmy neobejdou bez řádu a organizace při 

řešení projektů. Spojují se dva úhly pohledu a to je pohled investora a zájem firem, 

které budou daný projekt zpracovávat. Investoři mají předem definovaný cíl a je jen na 

firmách, aby tento cíl byl praktický a dal se zrealizovat.  

Projektový management, česky nazýván projektové řízení, představuje 

schopnost komunikace a prezentace svých myšlenek a názorů, schopnost týmové 

spolupráce a plánování. V České republice se projektové řízení využívá ve všech 

oblastech, nejen v technických oborech jako je stavebnictví a výrobní technologie. 

Důležitou roli hraje při řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie, při 

organizování různých kulturních, sportovních, uměleckých a jiných akcí. Základem 

projektového managementu je zajistit, aby daný projekt byl realizován v naplánovaném 

čase, definované kvalitě a stanovených nákladech. K dosažení navržených cílů je nutné, 

aby byl projekt efektivně řízen a kontrolován.  

Projekt  neboli návrh, námět, plán je komplexní vyřešení zamýšleného úkolu       

i vypracování jeho náležitostí včetně grafického znázornění (výkresů). Toto pojetí 

směřovalo k závěru, že jde o komplexní dokumentaci sloužící k posouzení 

technickoekonomické úrovně a efektivnosti návrhu objektu i k jeho realizaci. Projekt je 

cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace v daných termínech zahájení                

a ukončení a je vždy jedinečný a neopakovatelný. Projektem může být vybavení 

kanceláří, zavedení změn ve výrobě a vývoji nového výrobku, přestavba starého bytu, 

atd. Projekty se z tohoto důvodu rozdělují do určitých kategorií a to na komplexní, 

speciální a jednoduché. Komplexní kategorie je specifikovaná jako unikátní, 

dlouhodobý projekt se speciální organizační strukturou a vysokými náklady. Speciální 

kategorií je myšleno střednědobý projekt s nižším rozsahem činností, s větší organizační 

jednotkou a dočasným přiřazením pracovníků. Jednoduchá kategorie je určena jako 

malý krátkodobý projekt s jednoduchým cílem, který může vyhotovit i jediná osoba 

pomocí standardizovaných postupů. Projekty nelze vždy jednoznačně rozlišit, toto 

rozdělení do kategorií má pouze orientační význam. Na všechny projekty však lze 

aplikovat prakticky shodné principy a metody řízení. Realizace projektu není časově 

omezena. Projekty dále dělíme na projekty spojené s výstavbou, výzkumné a vývojové, 
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technologické a organizační. Projekt musí být účelný a realizovatelný. Z tohoto důvodu 

se vypracovává předběžná studie proveditelnosti, která je podkladem pro rozhodování, 

zda pokračovat v přípravě projektu nebo návrh zamítnout. Následná studie 

proveditelnosti je totiž pracná a nákladná. [1] 

Úspěšnost řízení projektu je dána oceněním výsledků projektu různými 

zainteresovanými stranami. Klíčovým cílem manažerů projektu je dosáhnout v jejich 

snažení úspěchu a vyhnout se nezdaru. Chtějí si být jisti v tom, že znají uvažovaná 

kritéria určující úspěch nebo nezdar, a že znají způsoby jejich hodnocení. Úspěch lze 

definovat jako dosažení cílů projektu v rámci dohodnutých limitů. Pro úspěch řízení 

projektu je životně důležitá integrace.[2] 

Management znamená vedení, řízení. Člení se na čtyři hlavní činnosti – 

plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování. Občas se najdou lidé, kteří nedělají 

rozdíl mezi pojmy řízení projektu a projektové řízení. V řízení projektu jsou 

manažerské činnosti jednoznačné a každý projekt vyžaduje neopakovatelný proces. 

Management projektu je specifickým pracovním postupem při plánování, tvorbě 

a realizaci projektu. Na práci na speciálních a komplexních projektech se účastní 

skupina odborníků různých schopností a kvalifikace. Tito lidé tvoří tzv. projektový tým, 

v jehož čele stojí manažer projektu. Manažer projektu má za úkol vést, plánovat, 

organizovat, koordinovat a kontrolovat práce v týmu. Musí práce v týmu řídit, ale sám 

je nemusí vykonávat. [1] 

 

2.2 Výstavba 

Pojem výstavba má několik významů. Může to být realizace stavby na staveništi, 

kdy převádíme představy architektů ve skutečnost nebo to může být celý komplex 

činností od přípravy staveb až po její realizaci. Výstavba je vždy spojena 

s investováním finančních prostředků při určitém časovém intervalu. Vytváří se při ní 

dlouhodobý nemovitý majetek. 
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2.3 Organizace výstavby 

Organizací výstavby se rozumí řešení základní koncepce zařízení staveniště. 

Pro vznik plánu organizace výstavby (dále také jen „POV“) je potřebné dodržet zásady 

organizace výstavby. Samotný projekt POV zpravidla se skládá z technické zprávy         

a výkresové dokumentace v potřebném rozsahu. Obsahuje popis řešení a rozsahu 

zařízení staveniště (využití okolních objektů, prostory pro administrativu a sociální 

zázemí, skladovací prostory, přívody vody a energií pro potřeby zařízení staveniště, 

napojení na kanalizaci a elektrickou energii, oplocení staveniště), popis ochrany 

životního prostředí a bezpečnostní opatření po dobu realizace stavby, předpokládané 

lhůty výstavby. 

POV je součástí projektové dokumentace ke stavebnímu nebo územnímu řízení. 

Spojuje optimální způsob výstavby na konkrétním staveništi s využitím mechanismů, 

dopravy a dopravní přístupnosti, napojení na inženýrské sítě a bezpečnost. Zahrnuje 

prostory pro skladovací plochy, dopravní trasy, manipulaci, sociální zázemí, 

administrativu a následné oplocení. Při stanovení velikosti staveniště jsme mnohdy 

limitování již existujícími maximálními prostory, které nejsme schopni zvětšit               

a organizace výstavby je velice složitá. Ve většině případů máme ale k dispozici 

prostor, kdy stanovíme velikosti ploch, způsob jejich využití a návrh řešení 

Hlavními částmi POV jsou časový plán a plán (situace) zařízení staveniště (dále 

také jen „ZS“). Časový plán může být reprezentovaný harmonogramem (dále také jen 

„HMG“). 

 

2.3.1 Situace zařízení staveniště 

Vyhotovení situace ZS je proces, na který je kladeno mnoho požadavků,              

a mnohdy jsou tyto požadavky protichůdné. Jsou to požadavky na plynulost s ohledem 

na termíny realizace proti minimalizaci nákladů. Zde je nutný potřebný prostor pro 

skladování rozhodujících materiálů, rozmístění hlavních výroben a strojů, sociální 

zařízení a vnitrostaveništní komunikace. Dalším požadavkem jsou co nejnižší náklady 

na ZS. Jde o to, že co nejnižší náklady docílíme minimalizací prostoru pro ZS.[3] 
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Z hlediska nákladů jsou v současné době užívány dva základní postupy: 

• Procentní podíl ze základních rozpočtových nákladů (běžně 2% - 5%). Příklad 

procentních sazeb nákladů na ZS je možné vidět v tabulce 1. 

• Samostatné ocenění nákladů 

 

Tabulka 1: Příklad procentních sazeb nákladů na ZS podle JKSO [3] 

 

Před vyhotovením předběžného návrhu ZS by měl projektant nejprve posoudit [3] 

• Možnost využití stávajících objektů  

• Možnost využití vhodných objektů z nové výstavby 

• Napojení vnitřních tras ze staveniště na veřejné komunikace 

• Rozsah a dobu trvání nutných záborů ploch mimo vlastní staveniště 

• Možnost napojení na inženýrské sítě z hlediska jejich dostupnosti a kapacity 

 

Principy postupu projektování ZS[3] 

• Určení postupu výstavby 

• Určení nutných záborů ploch mimo vlastní staveniště 

• Rozmístění hlavních strojů 

• Řešení staveništní dopravy 

• Návrh umístění kanceláří, sociálních zařízení, vrátnice, skladů a skládek             

a dalších potřebných ploch 

• Návrh napojení na inženýrské sítě a energetické zdroje 

• Stanovení bezpečnostních opatření 

 

Příklad situace zařízení staveniště je možné vidět na obrázku 1. 
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Obrázek 1: Situace zařízení staveniště [4] 



17 
 

2.3.2 Časový plán 

Stanovení základního postupu realizace stavby (projektu) bývá zpracovávána 

formou časoprostorového grafu, nebo řádkového harmonogramu. Pro stanovení času      

v HMG projektu je potřebné předem časově ohodnotit všechny jeho činnosti ve stejných 

jednotkách a stanovit vazby mezi navazujícími činnostmi z technologického hlediska 

výstavby. K tomu je potřeba znát možný začátek prací a délku trvání každé činnosti. 

Příklad HMG je možné vidět na obrázku 2. 

 

Obrázek 2: Harmonogram prací [4] 

 

2.4 Způsob výstavby s projektovanými dodávkami 

Tento způsob výstavby je založen na využití know-how vyšších dodavatelů, 

kteří za dodávky dílčích projektů poskytují souborné záruky. Investor požádá 

projektanta o zpracování podkladů pro poptávkové řízení1 na dodávky dílčích částí 

stavby. Vyšší dodavatelé projektovaných vyšších dodávek vypracují nabídkové 

projekty, které lze považovat za příslušnou část dokumentace souborného řešení. 

Projektant zkoordinuje projekty a připraví podklady ke stavebnímu řízení. Vybraní 

vyšší dodavatelé si dopracují detailní dokumentaci jak pro vlastní dodávky, tak pro 

poptávkové řízení pro vlastní subdodavatele; při tom se může jednat o subdodávky 

projektované i kompletované. Řízením celé stavby bývá obvykle pověřen manažer 

hlavního vyššího dodavatele. Investorům manažer projektu pak zajistí součinnost mezi 

vyššími dodavateli stavby při převzetí dodávek a provedení kolaudačního řízení. [1] 

                                                 
1 Z praxe se jedná většinou o projekt pro provedení stavby – samostatná projektová dokumentace se pro 
poptávkové řízení zpravidla nezadává 
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2.5 Princip řízení subdodávek 

Subdodávkou v širším slova smyslu je částečná dodávka prací či materiálu, 

které si firma sama nezpracovává nebo nedodává nebo by vlastním zajištěním byla 

dražší. Je to práce zadávaná externí firmě. 

Subdodavatel je organizace nebo jednotlivec dodávající jinému subjektu dílčí 

dodávky pro jejich kompletace, tedy dodavatel dodávající dodavateli. 

Do projektu vstupuje řada faktorů, které je třeba v tomto procesu řídit                  

a koordinovat. Je třeba zajistit, aby subdodavatel postupoval v souladu s HMG prací       

a aby takto realizované subdodávky neměly vliv na změnu ceny práce. 

Z praxe lze říci, že každá firma zpracuje a určí řídící tým projektu, který má pak 

na starosti výběr subdodávek. O procesu řízení projektu hovoří i obrázek 3. 

 

Obrázek 3: Diagram procesu Řízení projektu a koordinace [5] 

 

Pro určení subdodavatele prací je třeba definovat předmět projektu                      

a specifikovat práce. K tomu je třeba mít projektovou dokumentaci a zpracovaný časový 

plán výstavby. Je třeba mít vypracovanou smlouvu o dílo, kde jsou patrné podmínky pro 

realizaci prací. 
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V tabulce 2 je možné vidět vstupy a výstupy v procesu řízení subdodávek. 

 

Tabulka 2: Vstupy a výstupy procesu Řízení projektu a koordinace [5] 
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3 ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ P ŘEDPISY A NORMY 

Základním právním předpisem, jímž se řídí přípravné a prováděcí práce, je 

Stavebním zákon č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu včetně jeho 

prováděcích předpisů - vyhlášek. Tyto předpisy musí investor, respektive jeho architekt 

či projektant, dodržet aby byl investiční záměr schválen příslušným stavebním úřadem   

a bylo možné ho následně realizovat. Při návrhu se dále uvedou bližší požadavky na 

stavbu plynoucí z ČSN norem (kvalita prováděných prací atd.).  Při samotném 

provádění stavby je nutné dále dodržet ostatní platné právní předpisy a smluvní 

požadavky dané přímo od výrobců a dodavatelských firem.  

§156 Stavebního zákona s názvem Požadavky na stavby vyžaduje, aby pro 

stavbu byly použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti 

z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném 

provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na 

mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví              

a životního prostředí, bezpečnost při užívání stavby včetně bezbariérového užívání 

stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

Dalším významným právním předpisem je Zákon č. 22/1997 Sb.,                       

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

v platném znění. Tento zákon upravuje: 

• způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve 

zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní 

prostředí, případně jiný oprávněný zájem 

• práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují, případně uvádějí 

do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem 

• práva a povinnosti osob pověřených k činnostem podle tohoto zákona, které 

souvisí s tvorbou a uplatňováním českých technických norem nebo se státním 

zkušebnictvím 

 

Mezi důležité vyhlášky patří vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

na stavby a vyhláška 20/2012 Sb., kterou se vyhl.268/2009 Sb. mění. Vyhláška hovoří   

o výrobcích pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby      

a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů. 
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Vydané harmonizované evropské normy, které se týkají obvodových plášťů, 

jsou: 

• ČSN EN 13830 Lehké obvodové pláště – Norma výrobku 

• ČSN EN 14351-1 + A1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 

1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti 

• ČSN EN 13659 +A1  Okenice - Funkční a bezpečnostní požadavky 

• ČSN EN 13561+ A1 Vnější clony - Funkční a bezpečnostní požadavky 

• ČSN EN 13241-1+A1 Vrata - Norma výrobku - Část 1: Výrobky bez vlastností 

požární odolnosti nebo kouřotěsnosti 

• ČSN EN 12101-2  Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: 

Technické podmínky pro odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla 
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4 SMLUVNÍ ZAJIŠT ĚNÍ 

Investor a zhotovitel si vždy zajistí plnění vzájemných práv a povinností 

smluvním vztahem. Poněvadž se jedná většinou o podnikatele (firmy) řídí se jejich 

smluvní vztah obchodním zákoníkem.2 Pokud by byl investor fyzická osoba, má právo 

volby a může smlouvu uzavřít přednostně dle občanského zákoníku nebo si zvolit 

zákoník obchodní.  

Budu se především zaobírat smluvním vtahem mezi podnikateli (firmami).  

Smluvní vztah řeší především závazky typu splnění díla včas, v dohodnuté ceně             

a s kvalitou danou projektovou dokumentací, jenž je součásti smluvního závazku 

(příloha ke smlouvě) a dále způsob úhrady a financování díla. Smluvní závazky vznikají 

obvykle písemně nebo u drobnějších zakázek oboustranně potvrzenou objednávkou. 

Smluvní vztah, může vznikat i ústní dohodou, ale tato varianta není běžně 

doporučována, kdy v případě sporu nelze objektivně doložit přesné „znění“ smluvního 

ujednání. 

Vyšší dodavatel si vyhledává své dílčí subdodavatele s ohledem na svou činnost 

a uvádí ve smluvním ujednání zpravidla obdobná ujednání jaké má on sám. V dnešní 

době již existují dodavatelé, kteří dlouhodobě spolupracují se svým subdodavatelem. 

Toto se děje proto, že je spokojený s kvalitou jeho práce, s přístupem zaměstnanců 

k realizaci zakázky a v neposlední řadě díky dobré ceně. Ovšem v době ,,stavební krize“ 

je většina dodavatelů zaměřena především na cenu subdodávky a dlouhodobé obchodní 

vztahy jsou opomíjeny. Většinou se zde nemůže hovořit o kvalitě práce, všeobecném 

přehledu v legislativě ani o přenesení záruk. Mnohdy nyní vznikají firmy, které jsou na 

trhu jen krátkodobě a jsou založeny jen pro jednu zakázku, kdy následně firma zanikne 

a nelze uplatnit záruky za nekvalitně odvedenou podhodnocenou práci.  

 

4.1 Smlouva o dílo 

Smlouva o dílo (dále také jen „SoD“) je základním smluvním typem smlouvy. 

Je uvedena jak v občanském tak obchodní zákoníku. Tímto typem smlouvy se zabývá 

Obchodní zákoník. 

Smlouva musí obsahovat smluvní strany, což je na jedné straně objednatel 

(dodavatel) a na straně druhé zhotovitel (subdodavatel). Objednatel je buď právnická 
                                                 
2 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 



23 
 

osoba (a.s., s.r.o.) nebo fyzická osoba. SoD pak u právnické osoby uzavírá zástupce 

právnické osoby, nejčastěji jednatel nebo osoba k tomuto úkonu zmocněná, u fyzické 

osoby pak fyzická osoba, a platnost smlouvy se stvrzuje podepsáním.  

Dále musí obsahovat předmět smlouvy. Definování předmětu díla je jedním 

z nejobtížnějších úkolů, většinou je jako základ považována projektová dokumentace     

a s ní spojení popisy jednotlivých prací. Důležité je uvézt i datum, ze kterého dne, 

měsíce a roku pak tato dokumentace je.  

Smlouva by měla obsahovat i cenu díla (výpočet - stanovení ceny díla), platební 

podmínky, termíny, záruky a kontrolu provedených prací před zakrytím v průběhu 

výstavby. Zhotovitel splní svůj závazek řádným ukončením a předáním díla. 

SoD pro subdodavatele většinou vychází od dodavatele stavby a je velice 

podobná smlouvě, kterou má dodavatel s investorem, s tím, že mnohdy jsou smluvní 

podmínky i pro subdodavatele přísnější.  

Součástí SoD jako neoddělitelné přílohy jsou většinou i všeobecné smluvní 

podmínky (dále také jen „VSP“), časové plány výstavby, nutná připravenost ze strany 

dodavatele (objednatele) pojistné smlouvy, projektová dokumentace atd. Do smlouvy je 

nutné promítnout lhůty schvalování projektové dokumentace pro provedení stavby 

v případě projednávání změn tak, aby mohl subdodavatel plnit časové lhůty výstavby. 

Dodavatel ve VSP stanoví, jaké má subdodavatel práva a povinnosti tak, aby byl 

jasně daný průběh realizace stavebního projektu. Každý dodavatel má své VSP.            

U větších firem se mnohdy vychází i z mezinárodních vzorů. Obecně se předpokládá, že 

dodavatel přenese veškeré záruky i odpovědnost za nedodržení legislativních a jiných 

podmínek daných projektovou dokumentací na svého subdodavatele. Ne vždy je to ale 

možné. Někdy jsou podmínky dané investorem tak přísné, že v prvním kole žádný 

dodavatel tyto podmínky nepřijme a je nutné vyjednat podmínky akceptovatelné pro 

všechny zainteresované strany.  

Cena – celková finanční částka být dohodnuta nemusí, ale musí být stanoven 

způsob výpočtu ceny (např. položky dle položkového rozpočtu – cena dle RTS atd.). 

Pokud si strany ve smlouvě výši ceny nesjednají ani nestanoví způsob, kterým lze 

danou cenu určit, je smlouva i bez tohoto ujednání platná a objednatel je povinen 

zhotoviteli zaplatit cenu obvyklou v době uzavření smlouvy za obdobné dílo                   
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a obdobných obchodních podmínek. Nevyplývá-li ze smlouvy nic jiného, platí, že cena 

zahrnuje vše, tedy např. i DPH.  

Cena subdodávky může být i pevná, ale to je jen v případech, že předmět díla je 

jak kvantitativně, tak kvalitativně přesně specifikován nebo nebude docházet ke 

změnám PD během realizace. Tato možnost pevné ceny je velice nepravděpodobná        

u velkých dodávek, protože během realizace se vždy přijde na něco, na co se v PD 

„zapomnělo“. Ovšem u menších subdodávek, kdy bývá vše detailně popsáno                 

a specifikováno, je tato varianta velice pravděpodobná. Cena je velice často 

reprezentována rozpočtem. Příklad položkového rozpočtu je ukázán na obr. 4-1. 

Obrázek 4: Položkový rozpočet [6] 

 

U platebních podmínek se jedná především o stanovení způsobu, jak bude 

hrazena cena za dílo. Mohou být u jednotlivých smluv odlišné. Zatímco hlavní 

objednatel (zhotovitel) ve smlouvě s investorem má zálohy, u SoD se subdodavatelem 

být nemusí, respektive nebývají často (také s ohledem na kratší dobu trvání prací).  

Důležitým údajem je doba plnění. Zde se jedná především o zahájení zhotovení 

díla a termín jeho dokončení. Nemusí být vždy uveden datum zahájení a ukončení, ale     

i například doba nástupu po výzvě (protože se jedná většinou o nutnou spolupráci 

mnoha firem s problematikou stavební připravenosti, a souběhu a návazností prací). 

Kontrola díla a její provádění jsou  upraveny v obchodním zákoníku v rámci 

šestého oddílu nazvaného Způsob provádění díla, konkrétně v ustanoveních § 550          

a § 553. [7] 
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Záruční doba by měla začít běžet nejčastěji ode dne předání a převzetí 

dokončené stavby. V dnešní době řada generálních dodavatelů spoléhá na to, že není na 

trhu mnoho práce a klade si vysoké požadavky na záruku díla. Z občanského zákona je 

nutná záruka 24 měsíců. Dle obchodního zákoníku je ze zákona záruční doba nulová, 

proto se do smlouvy uvádí záruka smluvní, ve stavebnictví obvykle začíná na 60 

měsících a dle povahy subdodávky jde do desítek let. 

Dalším možným bodem SoD jsou pokuty a sankce. Většinou se jedná o sankce 

za nedodržení termínu realizace, splatnosti faktur, opožděný nástup, nedodržení kvality 

práce nebo neodstranění vad.  

V příloze A je možné najít část textu smlouvy o dílo na projekt Diamant. 

 

4.2 Smlouva o výstavbě 

Smlouva o výstavbě je zvláštním typem smlouvy o výstavbě bytů (bytových 

jednotek) a je vymezená zákonem o vlastnictví bytů.3 Je určena pro definování právního 

vztahu mezi vlastníky - stavebníky jednotek v jednom domě (ať už zkolaudovaném či 

zpravidla teprve ve výstavbě).  

Kromě obecných zákonných náležitostí viz výše a další jako jsou vypořádání 

vztahu k pozemku, stanovení podílů na společných částech, určení nových jednotek      

a společných částí po realizaci výstavby apod., by smlouva o výstavbě měla obsahovat    

i další ujednání, která vymezí vztahy při samotné stavební činnosti. Za důležitá ujednání 

považujeme stanovení termínu výstavby, denní doby provádění prací, pojištění 

stavebníka proti škodám způsobených třetím osobám, finanční záruky po dobu odkrytí 

střechy, připojení staveniště k médiím přes vlastní měřiče a některá další. 

 Smlouvu o výstavbě často předchází uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. 

Důvod je prostý. Investor - stavebník v době, kdy se projednávají podmínky uzavření 

smlouvy o výstavbě, ještě nemůže vědět, jaké další investice výstavba vyvolá (zajištění 

parkování, zpevnění základů, konstrukce podlah nových bytů, požadavky památkářů 

apod.), případně zdali příslušný stavební úřad vůbec stavbu povolí. Smlouva o smlouvě 

budoucí je tedy vhodným řešením jak investorovi poskytnout prostor na ověření situace 

a zároveň mu dát možnost beztrestně (zdarma) od smlouvy odstoupit v případě, že 

stavbu nebude možné zrealizovat z důvodů na straně jakékoli třetí osoby (je nutné si 

                                                 
3 §17 a násl. zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů 



26 
 

uvědomit, že investor již v průběhu této přípravné fáze bude mít nemalé finanční 

výdaje).  

Smlouva o výstavbě pak podléhá vkladu do katastru nemovitostí (který po 

kolaudaci zapíše nové jednotky jako vlastnictví stavebníka, případně na základě 

čestného prohlášení o stupni rozestavěnosti jako vlastnictví stavebníka k rozestavěným 

jednotkám).  

 

4.3 Kupní smlouva 

Kupní smlouvou se zpravidla použije v případě, kdy subdodavatel dodá pouze 

určité zboží, bez toho aniž by je sám zhotovil, prováděl úpravu či zboží zabudovával 

(nerealizuje dílo). Dávající se kupní smlouvou zavazuje dodat kupujícímu – zboží (věc 

movitou) a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit 

kupní cenu. Ve smlouvě musí být kupní cena dohodnutá nebo v ní musí být alespoň 

stanovený způsob jejího dodatečného určení. 

Dle stávající právní úpravy při kupní smlouvě dle občanského zákoníku, nelze 

převést na kupujícího zboží trpící právní vadou (např. pokud bylo prodáno 

neoprávněnou osobou) a kupující je povinen takto nabyté zboží vrátit. Dle obchodního 

zákoníku přechází vlastnická práva přímo předáním (dle kupní smlouvy) a to i tehdy, 

pokud zboží trpí právní vadou.  

Plánovaný nový občanský zákoník sjednotí právní výklad i v rámci EU                

a vlastnická práva přejdou na kupujícího prodejem (dnes u nás jen dle obchodního 

zákoníku). Tímto krokem se zamezí pochybnostem o nabytí vlastnického práva, kdy 

bylo dnes možné dle občanského práva zabavit nabytou věc, kterou nabyl v dobré víře    

u nového vlastníka, pokud věc trpěla právní vadou a tím bylo oslabeno vlastnické právo.  

Práva a povinnosti smluvních stran - prodávající je povinen dodat zboží dne, 

který je určen ve smlouvě, ve smlouvě může být rovněž určen způsob jeho stanovení. 

Další možností je lhůta pro dodání zboží. Prodávající je dále povinen dodat zboží           

v množství, jakosti a provedení, kterou určuje smlouva, a musí je zabalit nebo opatřit 

pro přepravu způsobem stanoveným ve smlouvě. Pokud smlouva neurčuje jakost nebo 

provedení zboží, pak je pro jakost a provedení určující účel stanovený ve smlouvě, nebo 

pokud není tento účel ve smlouvě stanoven, pro účel, k němuž se takové zboží zpravidla 

užívá. 
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Kupující musí umožnit prodávajícímu dodat zboží, které je pak povinen převzít, 

pokud ze smlouvy nebo ze zákona nevyplývá, že jeho převzetí může odmítnout.  

Pokud nevyplývá ze smlouvy něco jiného, je kupující povinen zaplatit kupní cenu, když 

prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím. Prodávající může požadovat 

zaplacení kupní ceny před předáním zboží nebo doklady. U zboží, které podléhá rychlé 

zkáze nebo má zvláštním právním předpisem stanovenou časově omezenou minimální 

dobu trvanlivosti, anebo jehož použitelnost nebo jakost je biologicky omezena, je 

kupující povinen zaplatit kupní cenu zpravidla do 30 dnů.  

Další důležitá ustanovení - nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího     

v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, 

kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží 

nepřevezme. Jestliže má kupující převzít zboží od jiné osoby, než je prodávající, 

přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího teprve v okamžiku, kdy bylo 

kupujícímu umožněno nakládat se zbožím, a kupující o této možnosti věděl.  

Pokud je kupující v prodlení s převzetím zboží nebo se zaplacením kupní ceny                

a převzetí zboží a zaplacení ceny se má uskutečnit současně, a prodávající má zboží       

u sebe nebo s ním může jinak nakládat, musí prodávající uchovat zboží. Prodávající je 

zároveň oprávněn zboží zadržovat, dokud mu kupující neuhradí přiměřené náklady, 

které při tom prodávajícímu vznikly.  

Zárukou za jakost zboží přejímá prodávající písemně závazek, že dodané zboží 

bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu 

nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Jak jsem již uvedla, zákonem 

daná záruční doba je pouze u smluv uzavřených dle občanského zákoníku, u smluv 

uzavřených dle obchodního zákoníku je nutné záruční dobu smluvně zajistit, poněvadž 

„ze zákona“ není záruční doba stanovena. 
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5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU 

5.1 Realizační společnost OK mont-STM, s.r.o. 

OK mont-STM, s.r.o. zahájil své aktivity v únoru 1991. Postupně rozšiřoval 

zkušenosti a obchodní vztahy v oblasti montáží ocelových konstrukcí, hliníkových fasád 

a opláštění budov. Stabilizoval kolektiv pracovníků tak, aby byla zajištěna potřebná 

struktura zaměstnanců s odpovídající kvalifikací. Důsledkem těchto kroků bylo 

vybudování specializované stavební společnosti zajišťující řízení a realizaci 

velkých subdodavatelských celků v rámci náročných stavebních děl. 

Společnost OK mont v současné době zaměstnává cca 100 pracovníků v technických      

i dělnických profesích. 

Ambicí vrcholového vedení OK montu je budování stabilních a dlouhodobých 

vztahů s obchodními partnery s cílem konstantního zvyšování přidané hodnoty 

realizovaných děl. Dále by společnost OK mont chtěla dlouhodobě dosahovat 

vysoké kvality prací tak, aby mohla stoprocentně přeměňovat smělé vize investorů         

a architektů ve skutečnost. 

Základním strategickým cílem vrcholového vedení společnosti OK mont je 

uplatňování efektu výrobního a finančního potenciálu  jako celku a tím upevňování 

pozice společnosti na stavebním trhu v ČR. [8] 

Výrobní program - zaměření firmy  

• Dodávka a montáž ocelových konstrukcí pro občanské i průmyslové stavby. 

• Opláštění halových objektů sendvičovými systémovými panely. 

• Skládané atypické pláště budov. 

• Dodávka a montáž výplní otvorů občanských a průmyslových staveb včetně 

systémů prosvětlení střech. 

• Dodávka a montáž atypických zámečnických výrobků vč. výrobků z nerezu       

a mosazi. 

• Kazetové zateplené pláště z ALOCOBONDU a hliníkových atypických kazet. 

• Výroba, dodávka a montáž stěnových konstrukcí s požadovanou požární 

odolností - systém FERRO - WIC včetně atestu české zkušebny. 

• Výroba, dodávka a montáž komplexních celohliníkových prosklených fasád       

a výplní otvorů ze systému WICONA , SCHÜCO , ALUK , ALUMIL apod. 
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• Projektová a inženýrská činnost v oblasti ocelových konstrukcí, opláštění AL 

fasádních plášťů. [8] 

 

5.2 VN3 DIAMANT PROJECT 

VN3 DIAMANT PROJECT  je nový obchodně-kancelářsko-rezidenční 

komplex, jenž bude dokončen v druhé polovině roku 2012, nabídne přibližně 11 000 m2 

ploch k pronájmu v nejvyhledávanější lokalitě Prahy, na Václavském náměstí. Diamant 

je jedna z velmi mála novostaveb v této oblasti.  

Na obrázku 5 je možné vidět foto mapu z 2.5.2012, kde stavba ještě nestojí. 

Obrázek 5: Lokace stavby [15] 

 

Přízemí, suterén, první a druhé nadzemní patro budou sloužit jako obchodní 

plochy s moderním funkčním uspořádáním, dostatečnou světlou výškou a cca 15 

metrovou výlohou v přízemí. Zbývající podlaží budou zahrnovat 3 500 m2 
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kancelářských prostor a 1 500 m2 rezidenčních ploch na posledních dvou patrech. 

Součástí vyšších podlaží budou i terasy nabízející dechberoucí výhled na centrální 

Prahu. Budova Diamant míří k dosažení ekologického LEED Gold certifikátu. [9] 

Certifikace dle LEED pochází ze Spojených států Amerických a znamená 

Leadership in Energy and Environmental Design (dále také jen „LEED)“). Je to soubor 

ekologických pravidel zabývající se hlavně umístěním hlavních surovin do 800 km od 

stavby, kvalitou povrchových úprav a množstvím použitých recyklovaných materiálů. 

Vizualizaci stavby je možné vidět na obrázku 6. 

 

Obrázek 6: Vizualizace stavby [9] 

 

5.3 Subdodávky společnosti OK mont na projektu Diamant 

 

5.3.1 Ocelová okna a fasáda se vstupními dveřmi 

Ocelové systémy v poslední době zaznamenaly posun po stránce technické         

i estetické a architekti se nyní nebojí tyto systémy používat. Pro tento projekt byl zvolen 

systém JANSEN, který díky přerušenému tepelnému mostu splňuje téměř vždy české 

normy. Na tento systém je možné používat klasické barvy.  
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Použitý systém Jansen-Janisol – systém ocelových profilů pro dveře, stěny         

a okna s přerušeným tepelným mostem a Jansen-VISS – fasádní konstrukce 

s přerušeným tepelným mostem na principu sloupků a příček, určená pro velkoplošné 

vertikální fasády. Příklad systému je možné vidět na obrázku 7. 

Pro tento projekt byl zvolen dodavatel TERMETAL, který má veliké zkušenosti 

s realizací ocelových konstrukcí pro náročné zákazníky. 

 

Obrázek 7: Fasádní sloupko-příčková konstrukce [10] 

 

5.3.2 Exteriérové stínění 

Exteriérová stínicí technika vytváří optimální prostředí z pohledu světelných      

a tepelných podmínek a je významnou součástí stavby z hlediska úspory energie.          

V tradičním pojetí plní exteriérové žaluzie stínicí a bezpečnostní funkci, v netradičním 

pojetí jsou architektonickým prvkem administrativních budov a šperkem rodinných 

domů. 

Exteriérová žaluzie Cetta 65 firmy ISOTRA, s lamelami ve tvaru písmene „C“    

o šíři 6,5 cm, je velmi oblíbená a žádaná. Vedení žaluzie je řešeno hliníkovými vodícími 

lištami, nebo jsou lamely žaluzie vedeny v ocelovém lanku. Hliníkové vodící lišty 

zajišťují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem pro zabezpečení domu 

proti vloupání. Fotografii a nákres lamely je možné vidět na 8. 
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Obrázek 8: Exteriérová žaluzie Cetta 65 [16] 

 

5.3.3 Dřevěná okna 

Dřevěná euro-okna - profil EURO IV78 - 78mm silný profil zaručující lepší 

tepelně izolační a pevnostní vlastnosti. Moderní design se zaoblenými venkovními         

i vnitřními hranami zaručuje vysokou životnost povrchové úpravy v nejvíce 

namáhaných místech (dříve ostré hrany).  Základním materiálem je stabilní třívrstvý 

lepený hranol s podélným napojením i bez podélného napojení na povrchu, vysušený na 

požadovanou vlhkost výroby oken. Příklad dřevěného okna je možné vidět na obrázku 

9. 

Pro tento projekt byl zvolen dodavatel JANOŠÍK, který jako jeden z mála měl 

celý proces nakonec certifikovaný dle LEED, což byla podmínka tohoto projektu. 
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Obrázek 9: Dřevěné euro-okno [11] 

 

5.3.4 Zateplovací systém s omítkou 

StoTherm Mineral je systém zvolený architekty. Je nehořlavý, difúzně otevřený 

minerální zateplovací systém. Vysoce paropropustný zateplovací systém, vhodný takřka 

pro všechny podklady, s možností široké škály povrchových úprav. Jednotlivé vrstvy 

jsou vidět na obrázku 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10: Zateplovací systém [12] 

 



34 
 

5.3.5 Měděná fasáda 

Nespornou výhodou plechových odvětrávaných fasád oproti kontaktním 

zateplovacím systémům (polystyren, minerální plsť z fasádní povrchovou úpravou) je 

zcela suchá montáž systému a důsledné zajištění větrání dutiny mezi nosnou obvodovou 

konstrukcí (opatřenou tepelným izolantem, nejčastěji na bázi minerálních vláken) a 

fasádním systémem v našem případě z plechu. Nejčastěji používaným materiálem je 

titanzinkový plech RHEINZINK, především v předzvětralém provedení nebo měděný 

plech NORDIC GREEN. Výběr typů těchto fasád je veliký, provedení na dvojitou 

drážku, horizontální či svislé panely, lamelové systémy, kazety, atd. Všechny uvedené 

typy se montují na předsazený rošt, buď celokovový, nebo kombinace dřevo (zejména 

deskové materiály) a kov (kotvy).[13] 

 

5.3.6 Automatické systémy 

V prostorách administrativních budov pracují desítky lidí. Zajištění bezpečného, 

spolehlivého a pohodlného provozu celého objektu je základním požadavkem uživatelů 

všech moderních staveb. Splnění parametrů kvalitního zabezpečení dveřmi s různými 

funkcemi, jako jsou například únikové nebo protipožární, hraje při projektování staveb 

zásadní roli. 

Pro vstupní dveře jsou navržené pohony pro otočné dveře spolu s elektronickou 

panikovou hrazdou. Dveře pomocí pohybového čidla zaregistrují pohyb osob a samy se 

otevřou. Jedná se o systém ASSA ABLOY. 

 

5.4 Projekční práce 

Pro realizaci velkých staveb je nutné zvolit správnou projekční kancelář, která 

zná všechny normy a dovede vyprojektovat funkční dílo. Pro tento projekt byla zvolena 

projekční kancelář KONSEB, která se zabývá obory: statika a dynamika ocelových 

konstrukcí, hliníkové prosklené fasády a pláště budov. 

Tato kancelář má veliké zkušenosti v oblasti projektování obvodových plášťů, 

tvorby výrobních dokumentací a komunikací s investory. Zaměstnává řadu vynikajících 

projektantů, se kterými se výborně spolupracuje při realizaci stavby. 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

6.1 Struktura projektu 

Projekt Diamant se ve své původní variantě měl začít stavět již na přelomu roku 

2006 a 2007, ale tehdy do projektu vstoupil nový investor a spolu s ním i nová 

architektonická kancelář. Již uzavřená smlouva o dílo s původním generálním 

dodavatelem (dále také jen „GD“) se prodala novému investorovi a ten začal projekt 

předělávat. Výsledkem je stavba, která již do koncepce Václavského náměstí zapadá. 

Generálním dodavatelem je tedy italská firma s pobočkou v České Republice 

Techbau S.p.A. organizační složka. Investorem tohoto projektu je německá společnost 

RED BIRD s.r.o. Projekt začal na přelomu roku 2009 a 2010. Společnost OK mont do 

projektu vstoupila na jaře 2011. Tím, že do projektu vstupuje tolik národností a jazyků, 

výchozím jazykem byla zvolena angličtina. 

Paralelně probíhala dvě výběrová řízení. GD si subdodavatele na opláštění 

tendroval sám, ale zároveň si investor hlídal cenovou úroveň dodávky a tak si pomocí 

firmy EC HARRIS s.r.o. organizoval samostatný tendr. Výsledkem bylo téměř deset kol 

výběrového řízení ve dvou variantách a čas, který se tímto ztratil, potom chyběl na 

realizaci projektu. Tendrování zabralo téměř deset měsíců. Kdo si v dnešní době může 

dovolit ztratit tolik času? 

Ve společnosti OK mont byla zvolena organizační struktura, kterou můžete vidět 

na obrázku 11. Funkce projektového koordinátora má za úkol tvorbu cenových nabídek 

a jejich prezentace u GD, výběr vhodných subdodavatelů, koordinace přípravy realizace 

staveb, materiálové zabezpečení stavby pro hliníkové konstrukce, technickou výpomoc 

stavbyvedoucímu, koordinaci projektové dokumentace, tvorbu podkladů pro předání 

stavby, řešení případných vad a nedodělků, reklamace. Proto veškerá komunikace 

probíhá přes koordinátora, který následně rozděluje práce ostatním členům týmu. Tím 

pádem má koordinátor zodpovědnost za veškeré situace na stavbě vycházející z popisu 

funkce. Pokud se řeší dodatky smlouvy nebo termíny, mají je na starosti manažeři 

společnosti. Stavbyvedoucí má na starosti všechny úkony související s realizací na 

stavbě. Zodpovídá za dělníky na stavbě, materiálové zabezpečení a termíny. Je proto  

velice důležitá komunikace mezi stavbyvedoucím a koordinátorem projektu. 
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Obrázek 11: Organizační struktura projektu 

 

6.2 Projekční připravenost projektu 

V dnešní době investor věnuje malé množství peněz na projektovou potažmo 

tendrovou dokumentaci a vybraný dodavatel pak musí věnovat mnohem více úsilí, času 

a peněz na doprojektování a vyřešení nejasností.  

To se týká i projektu Diamant. Vyřešené byly jen ty základní problémy, ale 

maličkosti již ne. Zářným příkladem byla ocelová konstrukce. Po té, co statik přepočítal 

zatížení, tak zjistil, že průhyb nosné ocelové konstrukce je tak velký, že by hrozilo 

praskání skel, které na této ocelové konstrukci visí. Architektům se ale tato konstrukce 

líbila, byla čistá a lehká. Ztratilo se téměř měsíc času nad technickým řešením.  
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Následně proběhlo jednání za účasti investora (mimochodem statika) a ten když 

pochopil vážnost situace, tak si nechal navrhnout řešení. Toto řešení se mu zalíbilo a za 

deset minut byl vyřešený problém. Investor podepsal nové technické řešení                    

a pokračovalo se v projektování. 

Dalším problémem je konzultace architektů s možnými dodavateli pro zjištění 

vhodnosti navrženého technického řešení. Někdy projektanti jen projektují a už to 

nejsou praktici. Navrhnou materiálové řešení, které již postrádá proveditelnost. To se 

stalo i při obkladu mědí. Navržená tabule o velikosti 1200 mm x 3300 mm není reálná. 

Maximální velikost tabule je 1100 x 3000 mm. Dalším problémem je tloušťka 

materiálu. Navržená byla 0,7 mm, ovšem velikost tabule neodpovídá tloušťce. Takže 

jsme stáli před problémem. Buď dodržíme tloušťku materiálu, anebo maximální 

velikost rastrace.  

Pokud bychom dodrželi rastraci, pak by navržená tloušťka neodpovídala zadání 

a my bychom žádali o zaplacení vícenákladů. To ovšem nebylo reálné, proto jsme šli 

cestou změny rastrace.  

 

6.3 Odsouhlasení dokumentace 

Systém odsouhlasení dokumentace je založen na tom, že dodavatel určité 

profese připraví dodavatelskou dokumentaci, kterou si následně nechá schválit od 

generálního dodavatele stavby.  

Ovšem systém na projektu Diamant je nastavený odlišně. Schvalování 

dokumentace provádí projekční a architektonický ateliér, který připomínkovanou 

dokumentaci vrátí generálnímu dodavateli a ten ji následně zašle na naší společnost. 

Tento způsob je však velice zdlouhavý. Projekční firma má na odsouhlasení 

dokumentace až 50 dní. Proceduru odsouhlasení dokumentace je možné nalézt v příloze 

E a pokud některý z detailů je celý špatně, tak se tento proces znovu opakuje.  

Po odsouhlasení dodavatelské dokumentace teprve můžeme zahájit tvorbu 

výrobní dokumentace. Tato dokumentace již nepodléhá schvalování. Ale tím, jak 

dlouho trvá odsouhlasení dodavatelské dokumentace, pak už nezbývá mnoho času na 

tvorbu dalšího stupně a vznikají chyby a nepřesnosti. 
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6.4 Vzorkování 

Systém projektu je nastavený tak, že veškeré komponenty podléhají schvalování 

a bez schválení není možné nic dodat na stavbu. Toto opět schvaluje architektonický 

atelier a také investor. Dostáváme se tím do situace, kdy opět jen čekáme.  

Někdy se stane i to, že některý komponent není schválený, ale proces ve výrobě 

nedovoluje pozdější umístění a musí se komponent osadit. Pak se dostáváme do situace, 

kdy se může stát, že se komponent neschválí, ale již bude osazený. 

Velikým problémem této stavby bylo vzorkování barevných odstínů 

jednotlivých druhů materiálů. Tím, že je čelní fasáda umístěna do Václavského náměstí, 

tak mohou do barevnosti mluvit i památkáři. Architekt si nechal vyrobit v prvním kole 

asi deset různých odstínů na všechny části jdoucí do fasády a následné rozhodování mu 

opět trvalo dva měsíce. Hovoříme zde o barvě na omítku, dřevěná okna, ocelová okna, 

ocelovou fasádu, ocelové dveře a barvě na měděnou fasádu. 

To znamená, že všechny tyto konstrukce jsou subdodávky a domluvit se 

s jednotlivými dodavateli byl velký oříšek. Tyto firmy nebyly zvyklé pracovat na tak 

exponovaném místě a než se naučily ty správné postupy schvalování, trvalo to.  

 

6.5 Položkový rozpočet stavby 

Položkový rozpočet byl rozdělen do devíti částí. Hliníkové konstrukce položek 

2-4 v části 1, všechna hliníková okna z části 4 a hliníkové dveře z části 6, ocelovou 

předsazenou fasádu části 5, ocelovou konstrukci spojovacího mostu v části 7 a reklamní 

nápis z části 9 si firma umí zpracovat a zrealizovat sama, proto nebylo nutné hledat 

subdodavatele. Ocelovou fasádu z části 1, dřevěná a ocelová okna z částí 2 a 3, 

venkovní stínění z části 4, ocelové dveře a bezrámové zádveří z části 6, měděnou fasádu 

a kontaktní zateplovací systém z části 7 a venkovní markýzy z části 8 již zpracovat 

neumí a proto bylo nutné hledat subdodavatele. 

Položkový rozpočet je možné nalézt v příloze B. Celková cena projektu je 

25 499 855,- Kč bez DPH včetně vedlejších rozpočtových nákladů (dále také jen 

„VRN“). Počítaný zisk byl cca 1,3 milionu korun což je přibližně 5 % z ceny. Na práce 

prováděné vlastními silami bylo počítáno 3,5 %, na subdodávky cca 8%. 

VRN zahrnují náklady na zařízení staveniště 0,8 %, které si GD odpočítává 

v každém měsíčním vyúčtování, lešení pro fasádu spojovacího mostu, projekční práce 
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cca 3%, balné, rezerva na rozbitá skla a dopravu z Brna do Prahy. Celkový objem VRN 

tvoří 5,8 %. Tato částka byla rozdělena dle objemu prací do každé položky rozpočtu. 

Hliníkové profily jsou dováženy z Německa a veškeré platby probíhají v eurech. 

Při tvorbě cenové nabídky jsem uvažovala s přepočtem 25,- Kč / 1 €. 

 

6.6 Časový plán projektu 

Ve smlouvě jsme se zavázali dokončit práce do 2.2.2012. Tento termín byl 

naplánován již v červnu roku 2011. HMG (příloha smlouvy) jsem modifikovala pouze 

na jednotlivé subdodávky a je možné ho najít v příloze C. Tento HMG tvořil GD. Zde 

se hovořilo pouze o termínech pro naši společnost a už se zde nehovořilo o tom, kdy      

a co musí zařídit GD, abychom mohli pokračovat v pracích. Toto je velice důležitá věc 

a při uzavírání smluv obvykle chybí.  Proto byl vytvořen HMG námi a zde již byly 

zahrnuty veškeré termíny nejen pro nás, ale i pro GD. Je až s podivem, jak najednou 

začala společnost TechBau ustupovat a posunovat nám termíny. Do doby, než figurovali 

v HMG i oni, tak byl jakýkoliv posun termínu nemožný. Po tomto doplnění začali 

otáčet a konečně začala probíhat spolupráce mnohem lépe. 

Nicméně do řešení časových údajů zasahovali i jiné společnosti, např. 

architektonická kancelář a soused. Architekti měli za úkol odsouhlasení vzorků 

jednotlivých materiálů a barevností. Toto trvalo velice dlouho a čas zahájení se 

prodlužoval. Dalším aspektem bylo odsouhlasení dokumentací. Někdy se podařilo 

přinutit architekta k odsouhlasení dokumentace během pár dní, někdy dle procedury 

odsouhlasení dokumentace. Velké problémy zapříčinil soused a to hotel Ambasador. 

Nejdříve se musel změnit projekt apartmánů v 9.NP a posléze se díky němu zrušilo celé 

stavební povolení a museli jsme přerušit veškeré práce na čelní fasádě do Václavského 

náměstí. Do hry se zapojili právníci investora a GD za necelých 14 dní se stavba čelní 

fasády mohla opět probudit k životu. 

Poslední HMG vznikl na začátku února a hovořil o termínu dokončení 

03.05.2012. Termín se nakonec podařilo splnit. V příloze D je možné najít tento 

konečný HMG stavby. 

Srovnání termínů ze SoD a konečné termíny jsem uvedla na následujícím 

obrázku 12. 
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Obrázek 12: Srovnání termínů dokončení subdodávek 

 

6.7 Výběr a řízení subdodávek 

Jak již jsem výše zmínila, tendrování firmy dodávající opláštění budovy trvalo 

několik měsíců a v tomto čase probíhalo i vnitřní tendrování jednotlivých 

subdodavatelů. V této době je nejdůležitější ukazatel cena a pak až ostatní záležitosti 

jako je záruka, či reference firmy a další. Je to určitě špatně, ale dokud se stavebnictví 

nepostaví ,,na nohy“ a investoři si stále budou vybírat ty nejlevnější GD, tak se situace 

nezlepší. 

Žádné subdodavatele nepreferuji, ale jsou zde tací, se kterými mám zkušenosti    

a se kterými ráda pracuji. Ale každý projekt je jiný a má jiné nároky na materiály. Proto 

vycházíme z toho, že materiály a firmy hledám na internetu a vždy se snažím poptat 

více firem, abych měla srovnání cen. 

Až jsem vybrala konkrétního subdodavatele, zaslala jsem název a kontakt na 

generálního dodavatele. Naštěstí zvolený subdodavatel nepodléhal schválení a tak jsem 

mohla zahájit spolupráci. 

Jednotlivé subdodávky jsou vyznačeny na pohledech v přílohách F, G a H          

a v příloze I je celková situace stavby s vyznačením pohledů zobrazených v přílohách F, 

G a H. 
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6.7.1 Dřevěná okna 

Stejným způsobem probíhal i výběr dodavatele na dřevěná okna. V prvních třech 

kolech jsem se snažila tuto subdodávku nenabízet, ale ve čtvrtém nám již bylo řečeno, 

že pokud chceme tuto akci získat, je nutné ocenit celý výkaz výměr, tím pádem               

i dřevěná okna. Takže nám nezbylo nic jiného než poptat firmy nabízející dřevěná okna. 

V tomto oboru jsme ale neměli žádné zkušenosti a tak to znamenalo nastudovat další 

problematiku stavebnictví.  

Dostali jsme nabídku od několika firem. Částka se pohybovala mezi 40.285,-/ks 

až do 50.423,-/ks. Do tohoto kola jsme šli s cenou 44.000,-/ks bez DPH4. Zábradlí, které 

se nachází na okně, jsme ocenili na 7.000,-/ks. Celková cena tedy s připočtením zisku    

a VRN činila 58.633,-/ks. Bohužel v konkurenci ostatních firem jsme byli stále drazí     

a bylo nutné najít levnějšího subdodavatele. 

V desátém kole přišel ředitel firmy s tím, že když mají ostatní firmy levnějšího 

subdodavatele, tak ho musíme jen najít. A do smlouvy jsme podepisovali částku 7.200,- 

na zábradlí a 36.000,- na dřevěné okno. Tato cena nebyla ničím podložena. Celková 

cena do smlouvy byla tedy 49.411,-/ks. 

Těsně před podepsáním smlouvy jsme zjistili, co obnáší certifikace stavby dle 

LEED a že dřevěné výrobky musí mít FSC certifikát.  

Certifikace FSC představuje důvěryhodný systém lesní certifikace a certifikace 

spotřebitelského řetězce s celosvětovou působností. Díky své transparentnosti, 

otevřenosti všem zájmovým skupinám a díky striktním sociálním a ekologickým 

standardům má FSC podporu největších environmentálních organizací. Lesní certifikací 

systémem FSC se rozumí proces kontroly konkrétního lesa za účelem zjištění, zdali je 

obhospodařován v souladu se standardem FSC. Prostřednictvím certifikace 

zpracovatelského (spotřebitelského) řetězce je možno zaručit, že konečný výrobek 

pochází z lesů s certifikátem FSC. V praxi to znamená, že každý zpracovatel ve 

zpracovatelském řetězci od lesa k zákazníkovi musí získat certifikát FSC. To dává 

zákazníkovi jistotu, že kupuje výrobek z šetrně obhospodařovaných lesů [14]. 

Bohužel jsme tak rychle nenašli firmu s tímto certifikátem a tak před podpisem 

smlouvy se řeklo, že to naše cena neobsahuje. Bohužel se tato zpráva už nikde 

nezapsala a při realizaci stavby samozřejmě tento certifikát musel být. To znamenalo 

                                                 
4 Všechny ceny uvedené v této práci jsou bez DPH 
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další náklady. V české republice jsme našli dodavatele, ale bohužel nabízená částka 

pouze na okno se pohybovala okolo 133.000,-/ks a to bylo neakceptovatelné. Poptávali 

jsme tedy firmy v Německu, Polsku, na Slovensku i v Rakousku, ale bohužel jsme se 

stále s nikým nedokázali dohodnout. Pak až dílem náhody jsme se dostali k firmě, která 

byla ochotna se nechat v krátké době certifikovat a měli jsme ,,vyhráno“. V průběhu 

realizace a zjišťování, co všechno měla cena obsahovat, jsme se dostali k číslům 6.511,- 

na zábradlí a 45.162,-/ks což je 51.673,- na dřevěné okno. Pokud připočteme VRN 

jedná se o částku 54.618,- Kč. Na stavbě je 30 ks oken, tudíž celková částka je tedy 

1.638.551,- Kč. Hovoříme tedy o ztrátě ve výši 156.221,- 

A to nesmím zapomenout na fakt, že po stránce realizační jsou velice pomalí, 

nezkušení a také neochotní přijmout jakoukoliv změnu. V tak velkém projektu jako je 

Diamant, jsou změny stále, a proto domluvit se je velice zdlouhavé a náročné. 

Chtěla bych zmínit například situaci, kdy jsme kvůli vysokým požadavkům na 

akustiku museli umísťovat celoobvodové lemovací pozinkované profily. V době 

uzavírání smlouvy již existovala schválená projektová dokumentace, která byla její 

přílohou. Lemovací profily byly umístěny na monolitickou konstrukci. Majitel firmy mi 

telefonoval, že už to tam jeho lidé rozměřují celý týden a že stále nemají dokončené 

přípravné práce. Určitě prý nepočítal v cenové nabídce s takto dlouhou montáží a ptal se 

mě, co s tím budeme dělat. Od naší firmy přitom dostal výkres s geodeticky vytyčenými 

body, osami a kótami, jak daleko tyto profily osadit. Tak jsem se ho slušně zeptala, 

jestli zná normy o stavbě monolitických konstrukcí a že existují tolerance. Odpověď 

zněla, že počítal s tím, že rám osadí přesně do otvoru a půjde na další práce. Ale 

dovedete si představit, jak by to zvenku vypadalo? Kromě toho, že by okna nebyla nad 

sebou, ani v jedné rovině, tak by i předozadně byla odskákaná. Troufnu si dopředu 

odhadnout, že by se to investorovi určitě nezamlouvalo a takto provedené práce by od 

nás jistě nepřevzal. 

Je to pro firmu veliká zkušenost a můžeme být rádi, že se to stalo jen na tak 

malém finančním objemu prací. Byla to nová zkušenost jak s okny a potažmo 

dodavateli těchto produktů, tak i se systémem certifikace dle LEED. 
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6.7.2 Ocelová okna 

Na tuto subdodávku se mi v průběhu tendrování podařilo najít subdodavatele až 

při posledním kole a ne na celé dílo ale jen na dodávku a výrobu. Proto jsem některé 

práce odhadovala dle zvyklostí a zkušeností naší firmy. 

Opět jsme se této dodávce bránili, ale nic nezbylo a i tato část opláštění se 

musela nabídnout. Ve čtvrtém kole jsem tyto práce nabízela a 69.142,-/ks a při podpisu 

smlouvy cena byla 70.867,-/ks. Pokud připočteme VRN a zisk, tak se dostáváme na 

částku 79.335,-/ks. 

V průběhu realizace jsem zjistila, že díky akustice musíme dodatečně osazovat 

celoobvodový pozinkovaný rám a omezovače otvírání křídel. Toto pro nás znamenala 

investice za 11.581,-. Celkově se finanční náklady usadili na částce 80.067,-/ks. Díky 

levnější nabídce do realizace se ztráta mírně snížila. Pokud připočteme VRN dostáváme 

se na částku 84.630,-. Při počtu 20-ti kusů je to ztráta 105.900,- Kč. 

 

6.7.3 Ocelová fasáda 

Na tuto subdodávku se mi v průběhu tendrování nepodařilo najít subdodavatele, 

až do realizace (stejný dodavatel jako u ocelových oken). Když jsme uzavírali smlouvu, 

cena byla nižší než naše nákladová cena vůči TechBau. Ale díky dodatkům se cena opět 

zvýšila, a již nebylo možné ji přefakturovat na GD.  Nákladová cena fasády do smlouvy 

činí 2.417.748,-a realizační cena je 2.352.486,-. Nákladová cena vč. VRN je 2.486.577,-

. Zisk u této položky je tedy 129.465,-, což je necelých 5%. 

Dodavatel těchto prací se tváří velice zkušeně a je si vědom toho, že tyto práce 

v republice umí nabídnout a zrealizovat jen malá řada jiných firem. Po zkušenostech ale 

musím říct, že po stránce realizační je firma velice pomalá a neumí řešit potíže na 

stavbě. Obrovským problémem byl nátěr ocelové konstrukce. První dodávka nátěru byla 

odlišná od druhé a vzniklý styk těchto povrchových úprav vypadal různě. Společnosti 

Termetal trvalo skoro měsíc, než dokázala aplikovaný nátěr sjednotit. Z nátěru 

válečkem se stal nástřik sprejem a musí se více dbát na bezprašnost při schnutí. Další 

nestandardní situací bylo zasklívání. V cenové nabídce měli pouze zasklívání, ale už ne 

svislou dopravu, což znamená jeřáb nebo jiný montážní mechanismus. To by mě 

zajímalo, jak chtěli dostat sklo do výšky cca 12 m nad zem. Nakonec jsme umístili 

autojeřáb na pěší zónu Václavského náměstí. Auto tam stálo místo plánovaných dvou 
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hodin asi šest, a co se nestalo. Šel kolem šéf odboru pro udělování povolení pro dočasné 

zábory a hned si nás na druhý den pozval na kobereček. Kolega stavbyvedoucí to šel 

vyřídit a vyšli jsme z toho jen se směšnou pokutou 6,5 tisíce korun. Největším 

paradoxem bylo to, že povolení bychom kvůli náročnosti montáže nikdy nedostali. Celé 

toto zdržení bylo způsobeno lidmi ze subdodavatelské společnosti. Bylo jich málo, 

nebyli organizovaní a hlavně své práci moc nerozuměli.  

 

6.7.4 Měděná fasáda 

S touto částí pláště nemám žádné zkušenosti a v průběhu tendrování se opět 

nepodařilo najít vhodného subdodavatele. Tudíž jsem si veškeré ceny a výměry musela 

vypočítat sama. Jak je patrné z položkového rozpočtu, dokonce na této dodávce chybělo 

50 m2 z celkových 125 m2.  

Zahájila jsme práce na projektu koncem června 2011, první materiál dorazil na 

stavbu asi v srpnu, dodavatele se mi na fasádu podařilo vybrat až v lednu 2012. Je až 

s podivem, jak málo firem provádí měděné obklady a když už jsem našla firmu, pak je 

problém abych vůbec dostala cenovou nabídku. Snažila jsem se komunikovat asi tři 

měsíce s jiným dodavatelem, bohužel v konečné fázi přestal mít zájem. Stále se firmy    

v ČR nenaučily správné etice v komunikaci. Nákladová cena ve smlouvě je 691.250,-,  

a pokud připočteme VRN a zisk, dostáváme se na částku 789.875,-. Vybraný 

subdodavatel mi nejdříve poslal cenovou nabídku na 1.088.410,- ale po následné 

urgenci upravil nabídku na 772.674,-. Veškeré VRN už subdodavatel zakomponoval do 

ceny, projektovou dokumentaci si firma zpracovala sama, my jsme ji pouze upravily do 

předepsaného formátu. Je nutné tedy přičíst pouze náklady na ZS což je 0,8%. Celkově 

to tedy vychází na 778.855,-. Proto se dostáváme do mírného zisku a to 11.020,-, 

celkově 1,4%. 

Majitel této společnosti je velice zdatný v obchodní činnosti, své práci rozumí    

a umí správně zaúkolovat lidi. Dokáže si rychle poradit se vzniklými problémy na 

stavbě. Přípravné i montážní práce probíhaly bez problémů a rychle a díky němu jsme 

aspoň některou z částí subdodávek zvládli bez komplikací. 
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6.7.5 Projekční práce 

Do ceny projektu se obvykle počítá s hodnotou 3% z ceny díla, pokud probíhá 

tendrování dále, pak se i projekční práce poptávají, aby mohly být započteny veškeré 

náklady ve správné výši.  

V ceně projektu jsem počítala s cca 3%, což je hodnota 490.000,- Kč. Dostala 

jsem tři nabídky, ze kterých byla nejlevnější nabídka od společnosti Konečný, Šebestík. 

Tato nabídka činila 325.000,- Kč. Ovšem posléze jsem zjistila, že mi tato projekční 

kancelář nenabídla všechny poptávané položky a cena se zvýšila o 15 tisíc korun. Tím 

jak byly udělány špatně betonové konstrukce, vícenáklady na projekční práce činily 8 

tisíc korun. Do této částky je třeba započítat i výrobní dokumentaci oken, kterou 

provádím já. Odhadnula jsem částku na 30.000,- Kč. Dále jsem započítala další práce 

nezbytné k provedení projektu a to zaměření objektu a tepelně-technické výpočty. Tyto 

práce dohromady činily 98.000,- Kč.  

Dostáváme se tedy na částku 476.000,-, což znamená, že v této položce máme 

mírnou rezervu. I z této částky platíme zařízení staveniště. Po připočtení 0,8% se 

dostáváme na částku 479.808,- Kč. Výsledný zisk je tedy 10.192,- Kč. 

 

6.7.6 Zateplovací systém s omítkou a předsazený omítkový systém 

Tyto práce patří mezi další, se kterými naše společnost nemá moc velké 

zkušenosti a pokud to jen trochu lze, zdaleka se jim vyhýbá. Ovšem byla to další 

nevyhnutelná položka a tudíž i tuto jsme museli ocenit. Poptala jsem spoustu 

společností zabývajících se tímto oborem činnosti a do ceny jsem šla s tehdy nejlevnější 

nabídkou. Zateplovací systém v položkovém rozpočtu činí 351.000,- Kč a předsazený 

omítkový systém 252.000,- Kč.  

Když jsem začala vybírat firmu do realizace, tak jsem přišla na to, že žádná 

společnost pracující s materiály společnosti STO nechce pracovat na Václavském 

náměstí. Začala jsem propadat panice. Pak se ukázalo, že na stavbě jsou další 

zateplovací systémy a začala jsme komunikovat s touto společností, která již na tak 

exponovaném místě pracuje. Jednání proběhla tak na půl úspěšně. Materiály jsem 

zajišťovala já a tato firma prováděla pouze práce.  
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Cena materiálů pro zateplovací systém činila 166.000,- Kč a práce 122.000,- Kč. 

Po připočtení VRN se dostáváme na částku 305.000,-. Výsledný zisk u této položky činí 

46.000,- Kč. 

Cena materiálů pro předsazený omítkový systém činí 205.000,- Kč a práce 

31.500,- Kč. Po připočtení VRN je výsledná hodnota 250.690,- Kč a hovoříme zde         

o zisku v hodnotě 1.310,- Kč. 

 

6.7.7 Exteriérové stínění 

V položkovém rozpočtu se nachází exteriérové žaluzie a hloubce lamely 80 mm 

a bez řídicího systému. Tyto položky byly posléze změněny na 65 mm lamely včetně 

řídicího systému.  V rozpočtu je částka 1.270.903,- Kč. Navýšení ceny o řídicí systém je 

294.000,- Kč a změna hloubky lamel je za příplatek 63.697,- Kč. Kvůli zateplovacímu 

systému v atriu objektu a nerovností betonové konstrukce se musela změnit hloubka 

boxů pro žaluzie a tak proběhla další dvě navýšení cen a to o částky 30.000,- Kč            

a 23.000,- Kč.  

Dostáváme se tedy na hodnotu 1.681.600,- Kč. Firma Isotra nám tyto práce 

provedla za 1.387.829,- Kč. Pokud připočteme VRN hovoříme o částce 1.471.099,-        

a zisk tedy tvoří 210.501,-, což je 12,5%. 

S touto společností pracujeme dlouhodobě a máme s ní jen ty nejlepší 

zkušenosti. Firma neměla sebemenší připomínky ke smlouvě, vzniklé komplikace na 

stavbě vyřešila rychle a správně, montážníci jsou zkušení a velice pracovití. Není nic, co 

by se této firmě dalo vytknout.  

 

6.7.8 Venkovní markýzy Australia 

V položkovém rozpočtu se nachází i rolovací markýzy. Těchto pět markýz 

prodáváme za 319.450,- Kč a nakupujeme od stejné společnosti jako exteriérové stínění 

za 145.072,-. Pokud opět připočteme VRN dostáváme se na částku 153.776,- Kč. U této 

položky pak hovoříme o zisku, který činí 165.674,- Kč, což je necelých 52%. 
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6.7.9 Automatické systémy 

V položkovém rozpočtu se nachází i tyto systémy skryté pod položkami dveří. 

Najít montážní firmu, která je ochotna tyto komponenty namontovat, nebylo opět 

snadné. Nákladově se v nabídce hovořilo o 752.000,- Kč.  

Nákladová cena těchto komponentů je za 606.000,- Kč a práce činí 60.000,- Kč. 

Pokud opět doceníme VRN hovoříme o 706.000,- a výsledný zisk je 46.000,-. 

 

Celkové vyčíslení jednotlivých položek najdete shrnuté v následující tabulce 3: 

 

Tabulka 3: Shrnutí cen zakázky 

označení 
celková cena v 
rozpočtu 

nákladová 
cena 

celková cena 
vč. VRN 

zisk/ztráta 

dřevěná okna 1 482 330 Kč 1 550 190 Kč 1 638 551 Kč -156 221 Kč 
ocelová okna 1 586 700 Kč 1 601 340 Kč 1 692 600 Kč -105 900 Kč 
ocelová fasáda 2 616 042 Kč 2 352 486 Kč 2 486 577 Kč 129 465 Kč 
měděná fasáda 789 875 Kč 772 674 Kč 778 855 Kč 11 020 Kč 
projekční práce 490 000 Kč 476 000 Kč 479 808 Kč 10 192 Kč 
KZS 603 000 Kč 524 500 Kč 555 690 Kč 47 310 Kč 
stínění 1 681 600 Kč 1 387 829 Kč 1 471 099 Kč 210 501 Kč 
markýzy 319 450 Kč 145 072 Kč 153 776 Kč 165 674 Kč 
automaty 752 000 Kč 666 000 Kč 706 000 Kč 46 000 Kč 
ceny celkem 10 320 997 Kč 9 476 091 Kč 9 962 956 Kč 358 041 Kč 
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6.8 Fakturace 

Fakturace probíhala každý měsíc. Ve smlouvě byla stanovena splatnost na 60 

dní. Na začátku projektu TechBau poskytl zálohu ve výši 10%. První faktura byla 

zaplacena 60 dní po splatnosti a druhá byla již 30 dní po splatnosti. Naše firma 

prostavěla 15 mil. korun a dostala pouze zálohu.  

Pokud by GD vybral slabšího subdodavatele, který nemá k dispozici finanční 

rezervu, byla by velká pravděpodobnost, že firma v průběhu výstavby zanikne.  

Každý měsíc se sestavuje soupis prací. Jedna část je dle položkového rozpočtu, 

další část je dle schválených víceprací. GD po prozkoumání soupisu prací zašle 

,,payment certificate“ což je podklad k fakturaci. Zde jsou zahrnuté práce prováděné 

naší společností i jednotlivé subdodávky. Příklad je možné vidět na obrázku 13. 

V tomto certifikátu pod pojmem total najdeme součet víceprací a prací dle 

položkového rozpočtu smlouvy. K této částce se připočte DPH. Pod pojmem contract 

retention je záloha, která nám sníží fakturovanou částku každý měsíc o 10%. Po 

odpočtu zálohy se ještě odečtou zálohy na případné vady či nedodělky, což je ze 

smlouvy opět 10 %. Výsledná částka k fakturaci je pak pod pojmem Total to bepaid. 

Podobným způsobem je nastavena i fakturace se subdodavateli. Každý měsíc 

k určitému datu má subdodavatel společnosti OK mont povinnost zaslat podklady 

k fakturaci. V těchto podkladech musí být přesně znázorněné umístění jednotlivých 

konstrukcí určených k fakturaci. 
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Obrázek 13: Payment certificate
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7 ZÁVĚR 

Při psaní bakalářské práce jsem vycházela z osobních zkušeností získaných ve 

funkci projektového koordinátora při přípravě a realizaci opláštění novostavby budovy 

Diamant v Praze na Václavském náměstí.  

Ve své práci jsem srovnala ceny nabídkové v konfrontaci s cenami realizačními 

s připočtením jednotlivých VRN a také porovnání termínů, které vzešly ze SoD, 

s termíny konečnými. 

V průběhu tvorby cen jsem udělala několik opakujících se chyb a to především 

v tom, že jsem neměla k dispozici nabídky jednotlivých subdodavatelů. Bez těchto 

nabídek se neměla konečná cena vůbec posílat GD. Vymýšlet a skládat ceny 

z jednotlivých materiálů bez znalosti systému, norem a pravidel montáže je téměř 

nemožné. 

Proto jsem navrhla opatření, že pro každou nabídkovou cenu je třeba mít alespoň 

tři konkurenční nabídky, které se musí porovnat, zda obsahují veškeré práce spojené 

s touto subdodávkou. Potom nebude docházet k problémům ani finančním ani 

spojených s proveditelností díla. Dále jsem zavedla seznam prověřených subdodavatelů, 

ze kterého se musí vycházet. Subdodavatelé byli rozděleni do oddílů podle profesní 

orientace. Těmito opatřeními jsem eliminovala možnost nevhodně ocenit jednotlivé 

subdodávky a také jsem zkrátila dobu při hledání vhodného subdodavatele pro realizaci 

konstrukcí v obvodovém plášti. 

Díky posunu konečných termínů se prodlužuje čas strávený na stavbě a to je 

vždy spojené s dodatečnými náklady minimálně stavbyvedoucího, který musí mít 

subdodavatele stále pod kontrolou. Tento čas se v konkrétním případě prodloužil           

o téměř tři měsíce. Proto je nezbytné vést si evidenci pro každý dokument zasílaný na 

GD, především termíny odevzdání a odsouhlasení projektové dokumentace, bez které 

nelze realizovat žádné práce na stavbě. Další nutností je vedení seznamu nevyřešených 

či sporných otázek, bez kterých nelze pokračovat v realizaci, a ke každému bodu psát 

vždy datum zaslání otázky či připomínky a její následné zodpovězení. 

Pokud pak existuje možnost dokázat důvod časového prodlení, lze úspěšně 

jednat o posunu konečných termínů. 

Dalším důležitým aspektem je stálá kontrola a kontakt s projektanty, aby se 

zbytečně neztrácel čas, který je při stavbě cenným artiklem. 
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V následující tabulce 4 a obrázku 7-1 jsem srovnala konečné finanční 

ohodnocení jednotlivých subdodávek, které se podílely na stavbě.  

Některé položky jsou ztrátové, některé ziskové. Celkový zisk na subdodávkách 

je 358.041,- Kč, což je v porovnání k celkové částce v rozpočtu necelých 3,5%. 

 

Tabulka 4: Finanční plnění zakázky 

označení 
celková cena 

v rozpočtu 
zisk/ztráta 

dřevěná okna 1 482 330 Kč -156 221 Kč 

ocelová okna 1 586 700 Kč -105 900 Kč 

ocelová fasáda 2 616 042 Kč 129 465 Kč 

měděná fasáda 789 875 Kč 11 020 Kč 

projekční práce 490 000 Kč 10 192 Kč 

KZS 603 000 Kč 47 310 Kč 

stínění 1 681 600 Kč 210 501 Kč 

markýzy 319 450 Kč 165 674 Kč 

automaty 752 000 Kč 46 000 Kč 

 

 

 

Obrázek 14: Graf finančního plnění zakázky   

1 482 330 Kč

1 586 700 Kč

2 616 042 Kč

789 875 Kč

490 000 Kč

603 000 Kč

1 681 600 Kč

319 450 Kč

752 000 Kč

-156 221 Kč-105 900 Kč

129 465 Kč

11 020 Kč

10 192 Kč
47 310 Kč

210 501 Kč

165 674 Kč

46 000 Kč

-500 000 Kč

0 Kč

500 000 Kč

1 000 000 Kč

1 500 000 Kč

2 000 000 Kč

2 500 000 Kč

3 000 000 Kč

d
ře

v
ě

n
á

 o
k

n
a

o
ce

lo
vá

 o
k

n
a

o
ce

lo
vá

 f
a

sá
d

a

m
ě

d
ě

n
á

 f
a

sá
d

a

p
ro

je
k

čn
í 

p
rá

ce

K
Z

S

st
ín

ě
n

í

m
a

rk
ý

zy

a
u

to
m

a
ty

ztráta/zisk

kalkul. cena



52 
 

8 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

[1] NĚMEC, V. Projektový management. 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2002. 

184 s. ISBN 80-247-0392-0 

[2] DOLEŽAL, V; MÁCHAL, P; LACKO, B a kolektiv. Projektový management 

podle IPMA. Dotisk 2011, Praha: Grada Publishing, 2010. 509 s.  

[3] Dostupné z: http://old.technologie.fsv.cvut.cz  

[4] LESONICKÁ, Lenka: BV14 – projekt projektové řízení staveb I 

[5] SVOZILOVÁ, A. Projektový management.  

2. aktualizované a doplněné vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 379 s. 

[6] LESONICKÁ, Lenka: BV13 – projekt stavební podnik 

[7] Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/  

[8] Dostupné z: http://www.okmont.cz/ 

[9] Dostupné z: http://www.max-immo.cz/index.php/cs/aktualni-nabidky/diamant 

[10] Dostupné z: http://termetal.cz/ 

[11] Dostupné z: http://www.okna-plast-hlinik.com 

[12] Dostupné z: http://www.sto.cz 

[13] Dostupné z: http://www.pario.cz/plechove-fasady.php 

[14] Dostupné z: http://www.czechfsc.cz/fsc-certifikace/co-je-to-fsc-certifikace--/ 

[15] Dostupné z: http://maps.google.cz/ 

[16] Dostupné z: http://www.isotra.cz/ 



53 
 

SEZNAM OBRÁZK Ů 

Obrázek 1: Situace zařízení staveniště [4] ...................................................................... 16 

Obrázek 2: Harmonogram prací [4] ................................................................................ 17 

Obrázek 3: Diagram procesu Řízení projektu a koordinace [5] ...................................... 18 

Obrázek 4: Položkový rozpočet [6] ................................................................................ 24 

Obrázek 5: Lokace stavby [15] ....................................................................................... 29 

Obrázek 6: Vizualizace stavby [9] .................................................................................. 30 

Obrázek 7: Fasádní sloupko-příčková konstrukce [10] .................................................. 31 

Obrázek 8: Exteriérová žaluzie Cetta 65 [16] ................................................................. 32 

Obrázek 9: Dřevěné euro-okno [11] ............................................................................... 33 

Obrázek 10: Zateplovací systém [12] ............................................................................. 33 

Obrázek 11: Organizační struktura projektu ................................................................... 36 

Obrázek 12: Srovnání termínů dokončení subdodávek .................................................. 40 

Obrázek 13: Payment certificate ..................................................................................... 49 

Obrázek 14: Graf finančního plnění zakázky.................................................................. 51 



54 
 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1: Příklad procentních sazeb nákladů na ZS podle JKSO [3] ........................... 15 

Tabulka 2: Vstupy a výstupy procesu Řízení projektu a koordinace [5] ........................ 19 

Tabulka 3: Shrnutí cen zakázky ...................................................................................... 47 

Tabulka 4: Finanční plnění zakázky ............................................................................... 51 



55 
 

SEZNAM ZKRATEK A ZNA ČEK 

POV Plán organizace výstavby 

HMG Harmonogram 

ZS Zařízení staveniště  

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

SoD Smlouva o dílo 

VSM Všeobecné smluvní podmínky 

PD Projektová dokumentace 

GD Generální dodavatel 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

 



56 
 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha A: Smlouva o dílo ............................................................................................... 57 

Příloha B: Položkový rozpočet stavby ............................................................................ 63 

Příloha C: Harmonogram (příloha smlouvy) .................................................................. 64 

Příloha D: Harmonogram (konečný) ............................................................................... 65 

Příloha E: Schéma procedury pro odsouhlasení dokumentace ....................................... 66 

Příloha F: Schéma rozmístění subdodávek – čelní fasáda .............................................. 67 

Příloha G: Schéma rozmístění subdodávek – atrium I .................................................... 68 

Příloha H: Schéma rozmístění subdodávek – atrium II .................................................. 69 

Příloha I: Situace stavby.................................................................................................. 70 

 



Techbau S.p.A. 
organiza�ní složka 

Praha 1, Václavské 
nám�stí 832/19, 
PS� 110 00, CZ 
I. �.: 282 56 638 
DI�: CZ 28256638, 
Tel.: +420 222 230 188 
Fax: +420 222 230 183 
info.cz@techbau.it 

P�ÍLOHA A 

57 

� �

�������	
���
�	������ ������
�
������������
�
� �������������������������� �!�

����"#��$��
� �%&�'(��)���������������

*�+,-+��)��"#��$���
� �
� �
�./0��'!���������
1�22%2���/0�%�32����""�
 '�2�"����!4���3�!2�522�6�

�'���0'!3�3�(��2&0+�'�0%&�'('�'-�(7��87�
3�2�""��)2�(���"�����0%&'(�7�0����46�

� �
�2�.!�'���9�
����1��/-�)�7�0&�:+�;���
������	��
�����������������������
���������
�����������������������
�����
����������
�����
�����������
�����������
������
������
����������������
��� !"#��������������
��$#$�%��
�&#�����'�(��
���)�$#$�%���&#����*�������

�����
��������������
������
�����"��
'+���*,-��+�.���#&$/"0���1��"" �  ��

��
��������	�2
��(���������
�������3��
�������
�
�����������4����
����
56��������������
�7��

�2�.!�'���9�
����1��/-�)�7�0&�:+�;�����8����
����9��+��������:;�;��������
+*�;����<����=�
>�,-�
������,	�������+�*��������;��
�:�<;,��
*����-��2.�,?��������*��
��������;�����
*��9,��� !"#��@>A�$#$�%���&#���B@>A��)�$#$�%��
�&#����;����������
����
����"��'+���*,-�
�+�.�;�#&$/"0���1>�"" �  ����������+�������
(����������
�������3�+���:���C���*�;������*����46�
����
��.�:���-7��

� �
���� ��
� �
DE��������1(2�������
����;���������	�
�
�����������������������
����������������
����������������
�����
�������������
�����F
���
���
������������
�G%"��������������
��"%%$0#$G�
����'�(��
���)�"%%$0#$G����*�������
�����
���
�����������
�����B
�����G���$G�  �F
����

��
��������	�2
�H���
�2��������H���
�E����������
3��
�������
������������41������
����
56��������
����
���
�7��

DE��������1(2�������
���;�����8��������9��+�
�������:;�;��������
+*�;����<����=�>�,-�

������,	�������+�*��������;��
�:�<;,��
*����-��E
�:,?��������*�F
�.�����;�����
*��9,��G%"�@>A�"%%$0#$G��B@>A��)�"%%$0#$G����
;����������
���B
+9�;�G���$G�  �F
����
��������+�������H���
���2+�������H���
���
E���+����3�+���:���C���*�;�������*����46����
�
��.��
��-7��

� �
I�
�������
�:�����	������������4��
���5�����
���
����	�4��
�	5�

�+���:�������8�.�:�,��C���*�;��
��	4���
:�������*.�:�,��C���*�;��
���4��



58 

� �
��<=�=�=���� �
� �
@�� ���� 1������
���� ��
������� � ���� ������������
�� ����
���
������������*����������������
�������
������A��

J;9�� �*����-� ��
�;�	� �� *?
��	� ��:;� *��-���
������*����,-�����*.��+����:;�;�*?����A��

� �
��>����������?�����������������	���2�.!�'���9�
��
��1��/-�)�7�0&�:+�;���*���������������
�����"��
'+���*,-��+�.���#&$/"07�

��@0%&'(�7�-.���(/�2&>�������+�����8�����2�.!�'�
��9�
����1��/-�)�7�0&�:+����;����������
����
����"��
'+���*,-��+�.�;�#&$/"07�

� �
��>�'!����������?����������������	�D,������1(2��
�����
����

��@0%&'(�7�0'!3�3�(��2&>�������+�����8����DE������
��1(2�������
����

� �
�� >�'!��������� 
1�22%2��?������ ���� ��������� ����
���� ��� �������� ����������� ���� ��
������� �������� ����
��
���7��

�� @0'!3�3�(��2&0+,� 0%&�'(�>� ������+� ������ ��,������
�� :���� �<;���	� �����:;�;� ����*�� ���*<����� �����
���*�;����
�����7��

� �
�� >�'/&3/�1?� ����� ���� �����
����� ������ ��
����
��������������������������2K��	�������������������
,�
����������
����������
�����"��'+���*,-��+�.���&��

��@0%&'(�7��!82+�>�������+�,���
8�;�*;��L8���*?���:�,��
*8���.� *�M,�
?��� 	�-�=� 2K�� �� ��,��8�*��;��� �
��;��
,��
?� �+� �?�� ����*��� ��� ��
��� �
���� "�� '+���*,-�
�+�.�;�&��

� �
�� >�/�2?� ����� ���� ������ ���
�� ���� ��
������� N�
,�
�
�� ��� ��� ��������� �	� ���� 1������
����
� ���� ��� ������
����������2���
�����
������������*�
����������������
�����
"��'+���*,-��+�.���&��

�� @0��(2�/A�B>� ������+� �;���� ��� �.�9� ��:;� �?��
���*�;�� ������*������� 
������*+�	� �
+��� �
*��-���
���
�,��
��������.9��+��?�� �
�*���������+�;� ��<;���;���
����
�+�=������������
����
����"��'+���*,-��+�.�;�&��

� �
�� >C��+0?� ����� ���� ���� ��
������� N�
,� ���� ����
(����
�
	�N�
,���
������
��������������
��
������������
����� �	� ���� 1������
����
� ��
� ���� ����� ��� ��
,�
���
������������1������
������
������7�

�� @37&�>� ������+� *�M,�
-� �
+��� �
*��-��� ���
�,��
�� ��
��<;���;���*���M�.�8���<;����.�����,��������,�9�+����.�����
����
����*�� :�:���9� 
��������� ��:��;� ���*�;� ������*�����
*�
+���� 
������ �
��;� �*����?��� *��-��� ������*����,-�
����*.7�

� �
� �
� �
D	�=���� ��E����F�G�
� �
C.2�2�06� �-.&232%�+��B%���3H(�3H%6�
� �
- (��� ����
����
� O� ���I�
�� ��9�
�� ���1/-�)�7�

0&�:+�������������P���
�������
����
�����
���������
����K����	�
�O�	���=	��0�����;���
���������
�������
��� �����
����� ��������� ��� ���� ���� ��� '+���*,-�
�+�.���&���
�����"7�

- ���*�;� �����*����� �� ����8���� ���I�
�� ��9�
��
��1��/-�)�7� 0&�:+�� �� �������� �� ���*�;��
����*�������������8���;�	���=	��0����������
+��;�
����*����,��� ����*�� ��� *?��*��� ,���
8�;���
��:�,��������*���M��������
���'+���*,-��+�.�;�&��
�
����"7�

� �
- (�������
����
����
�������*������������	�����1��O

����
����
� ���� ��*��� N�
,� �������� ��
�������
� ���
F�����������'+���*,-��+�.���&���
�����"7�

- ���*�;� �����*����� �� �<�:�� ������� ���*�;���
������*������ 
������*��� ��� ���*�;�� ��:�,��� ���
��
���'+���*,-��+�.�;�&���
����"���*���;��
+���



59 

�������*��-��;9�7�
� �
- ����1������
����
������
��������
���	���������������

��������������
��������*������������N�
,7��
- ���*�;� ������*����� �
����M�:��� 9�� :�� �<��
�*���

��8��*.�
������*���*?M���*����-��;��7��
� �
- ���� 1������
����
� �����
�� ��� ��*�� ��������� ����

1��������������������*��������
���������������������
���� ���
����
����� ��� ���� 1����� ��� ��
������
� ����
����� ��� ���� 1����� ��� ��*�
��������� �����������
���������������������
�
	���
,������������	������*���
��
,�� ���� ���� ���� 
�,� 
���*���� ��� �������� ����
N�
,��������1���������������������������
�����������
����1���������������Q�
����������������" 7�

- ���*�;� ������*����� �
����M�:��� 9�� �� ���+���� ��
��*��� ��*���M�.�� *���� *�L*���� ���,�*?� ��*� ��
*�M,�
-�*����������*���M�.����:�-�����,��<;�������
��*���M�.�� ����;�,	� ���-��� �
��<��;�� �
���-�	��
���.9�-��
+�������*���;� ��
����� *�M,�
-��+,���	�
��
���,���?,�:;�;���
����������;��������������*���M������
9�� �	��� �<�:;�+� *�������� ��<�:;���;�� �
���,�����
��*���M�.��,��
?��*�<;��<;�����8��" 7�

� �
- ���� 1������
����
� �����
�� ��� ��*�� ��� ���� ��������

���� ���������� ��
���� ���� ���������� ��� ��� 1����� ���
N�
,������������	�������������
��
�������
�����	�
���� 1������
����
� ��� ����������� ����� ��� 1����� ���
N�
,�������������	�����
�����
����������	�����
���
�
���������������1������
����
7�

- ���*�;� ������*����� �
����M�:��� 9�� ��� �����

��������� *-� 8+��� �;��� �+� *����;� ,����+�� ��
�������*+�;� �� 9�� ��� *�M,�
��� ��
+��� 8�� ��,�� ,��
-�
���*�;���������*������*���,����*���*�������:����
8+�;� �;���� ������ ����*.����� *?��8�.� ���*�;�
������*��������	���������*?�
���.����:����L8����

� �

��5��.2�2J��2�/��/0�.2�2!4��1�223���3�
32�&��23��0�J�&&�506�

02��7%���0823�,(,�0%&�'(���,0&23'87�7.��
-�B�76�

A� A�
� �
�� ��

������<=	
�=����<�D	�=����
���

���K���

���D���	*��G���E����F�G�
�DLG��I�

� �
(����
�������������������������
����������
�����
�����
����1������
������
��������

'�M,�
+� ��=*���.�;� �� �<;���	� �*�<;� ���;����� ��8+�� �-���
������*����,-�����*	��

� �
� �
"������	
������������
���D	=�	=�M� "�������G��������
���
�DL�������G�

D�
������
� �
(��� ���������� ��������� �
�� �����
��� ��
�� ��� ����
1������
���� ��
������� ����� �
��
��	� ��� ����
������ �����
���������������R�����A�

J��;����� ��8+�� �-��� ������*����,-� ����*	� �*�<;�
�+����:;�;� ��,���������� :�:;9� �<������;� �������� :��
����*����*���������<��;A�

� �
�N �./0��'!���������
1�22%2��O� �N �����0'!3�3�(��2&0+,�0%&�'(�;�
"N �P2�'�2� ���'%2����/��;� /��&'3/�1� �/&&� �J�

Q'���/�/20;� ���5/�10;� �'/&3/�1� �20��/9�/��� ��3�
�2�.�/��&��92�/J/���/��0O�

�N �2��/J/���2� J��� �.2� %�3/J/���/��� �J� �.2� !'/&3/�1�
!2J��2�/�0���%9&2�/������3��23��"R��R"���O�

"N 9��(,3B�7� 3�+'%2����2� ()2��B� (S+�-'� (S%B�;�
(S+�20H����2�.�/�+T.��-�3,�7;�

�N �0(B3)2�7� 9��� U9��('� �!82+�'� 9V23� 3�+��)2�7%�
���-2�3�2��"R��R"���;�

WN� �2��/J/���2� J��� �.2� %�3/J/���/��� �J� �.2� !'/&3/�1�
!2J��2�/�0���%9&2�/����"�3��23�"WR��R"���O�

WN��0(B3)2�7�9���U9��('��!82+�'�9V23�3�+��)2�7%��"�
-2�3�2�"WR��R"���;�



60 

$N�C��+��2Q'/0/�/������"#��$��=����C	����������
XN���.2��
����.%2��0�����./0��'!���������
1�22%2��O�

$N����C��+��Q'/0/�/������"#��$��=����C	���������
XN�3�&A7�9V7&�.4��T���0'!3�3�(��2&0+T�0%&�'(4;�

#N��'!����������Y0��JJ2��3��23�"�RXR"���� #N���!73+��0'!3�3�(��2&2�)��*2�3�2�"�RXR"����
� �
@������������
�����	��������������*����������������
�
��
��	�����*�������
���������������*���R�������

'��<;���.���������������*?M���*����?�����,�����	��	���
�<������.�����;�*��*����-����<��;��

� �
� �
�������	=D�=����<��I��C�	��� ���D�D=���G�
�
� �
�����20��/9�/��� ����D�9/0�
� �
(���1������
����
� ����� �������� ���� ��*�����
,� 
���*����
��� ������� �������� ��
����� ����� ��S�����
��
������
��S���������������*������������S����������������������
��������� ����������� �
����� ����� �
����
�� ���� ��S�����
������
������������������
������������
������
�����������
���
���������
������
�����������F�����������'+���*,-�
�+�.���&���
�����"��������� ��� ���� �N�
,���R�����������
$G "%O�@O  ON�O   0O  � � ��� ����������� �� ���� ��� ����
K�������B���������������
����������������������������
$� ���� ��� ���� 1������
����
� ����
� ��� ����������� %��
���������� ���� ��	� ���� ��� �
��
� ��� ��*�� ����� ��
,�
�������������� ���� R�����	� ���� ��
��
������ ��������� ���
���� ��
��������� ��� ����������� "� ���� ��� ���� K�������
B���������������������������$�� ���������� ���� �
������� ���
���� ��
������ ��� ���� K����	�
�� ���������� ���� ��
,����
�
������������
�������� ������������������*�
	����2���
����
���� KR�������� ��
���������� B����
������ ��� �����
���	��
�K� ��
���������� (��� ��
��������� ���� D��
������ ����
2����������� 2�����3���
�� ����������6� ��� ���
� �������
����������������������������������K������H���������

1���*�;� ������*����� 
������:�� ��*���;� �
+��� ��*��:;�;�
��<�*.�?��� �,�	�� ����;,�*��� ��+����� �<����*�����
��+���� � �
�*.�
+*����� �������*����� ��+�����
����;,�*?����,�	��9���������������*���,���
�,�;�����+����
��:�*��;��� ,
8,��� �,�	� �������*?��� �
����=�� *��,�*�;���
�����*?��� �*�<���� *���<�;��� ���*�?��� �*�<��� �� ���M;��
�<;��M���*;�� � � � ����*�;��� ��:�,��� ��� '+���*,-��
�+�.�;� &�� �
���� "�� ,��
-� :��� *� � N�
,� ��R�������� ���
$G "%O�@O  ON�O   0O  � � �<;����� 8�� �� �� ����*��	�
�
�*+�.�;���
�:�,�����,��
?��*�<;��<;�����8��$��-�������*	�
�� ���;�,��� ���*�;��� ������*������ *��<;����� %�� *8���.�
*�M,�
?��� �,��M�,� �
�*����?��� ��� L8����� ��:�M�.�;�

��������� �.����� �
��;� *�,*����.� �� �*���������� ,��
-� :���
����*��	� �*.�8��;�� *��<;����� 8�� "� �� �
�*+�.�;�
��,�������;� *��<;����� 8�� $�� *8���.� ��M,����;� �
���*�;,=�
���*�;��� ����*������� *8���.� �
�*+�.�;��� *?,
�=�
*	��+��:;�;��� ���
�*+�.�;��� �
�:�,��� *�� 8�	<���� ,���;����
*8���.� ���+�;� �*.�8��;� �
�� ����
�+�� �� ��<;���;��
�
���+M��;������.���K��*.�8��;���,�M���;����
���,��=���
�<;��M�?����+*��=�,����������L�
9�.�*��8�	<����,���;����
'�M,�
+� ��,��������� ��;� �?�� *	����*���� *�8�,-�� ��
������,-��:��	����

(���1������
����
��������
��
��������N�
,������,�������
��������� ���� ��
,�����,�� �����
� ����� ����
�����
�R�������� ����� ������ ��� ���� ���� ,���� ���� �
���� ��
� ����
��
���� ���������� ��� ���� 
������ ��� ���� ����������� ����

�R��
������ ��� ���� ����
����
� ���� ��� ���� K����	�
��
��������������������������
	���
��������������������	����
���� ��
,�
� ���� ��
� ���� R�����	� ��� ���� ��
,�� �� ����
�
�����
�����������

1���*�;� ������*����� �;��� �
�*���� ����
�.�� ��8��*.� ��
<�����.� �+��9��?�� ��=����� �*	�9��;�� ��:*����.:M;���
����
�+�=����<;���;��������
�����?�L8����*��*M�������������
��,� ,�� ��,�:������ �� ������ ��9���*,=� ���*�;���
�����*������ �� ���*�;��� ����*������� *8���.� ��:�M�.�;�
*�M,�
?��� �+��9����;� �
�� ��:�M�.�;� �����8����� �� ���
��	�
��
�*;� �
���*�;,=� �� �
�� ,*������ �
��;�� :�,� :�� ���
���.:��
����*�����;9���

(���1������
����
������
����
��
���������������������*��
����
����������
,��������
������
�����������

T�,�:�����
���.:������*�����;9���:�����*�;�������*�����
��*����� �
�*-�� *?�.��� 8�� �+�
���� *���?��� ����
�+�=� ��
�
��;��

(��� 1������
����
� ����� �
�*���� ���� ����� �� �����
	�
��
� ���� �
��������� ��� ���� N�
,� �
��� ���� ������
�
��������������������������������������������������������
N�
,� ����� ��� 
��������� ��
� ��*�
�� ������
�

1���*�;� ������*����� �
�*���� ��,-� *M��� ��� ���<���-� �
��
���
���� �;��� �<��� ��*.�
����;��� ����;�,����� �<�8��9�
����������+���9+��-��
�����9��;���
�;�����,��8��;��;���
���=*�������<;���*?�����*.�
����;�������;��,��



61 

�����������
(�������
���������R�����������������������������������
������ ����� ���� 1�����
�� ����� ��� ���,� ��� ������ �����
K�
������������

2���
�+�	� �� ��<;���;���;� ����*;���� 8�,?���<����=����
��
�+�� ��� *��<;���.� :�:���� ������������ �*
��,?��
�<����=���

� �
��"��.��120� ��"��S&�.4�
� �
� �
$�X�(���1������
����
��������������������
,�������
���
����*�����
���������
��������
�����������
����
��@��
��������������������
,��	����
��������������
����
����
������1������
����
����
��������	��������
�������������������
��������������

$�X�1���*�;�������*��������;��
+���������*����
�����
9;O����;���?���,	�����*�;��������*�������
'��<;���.�������*��;��;��������,	�����*�;��������*������
�+����*�;�������*������
+*������
�����9��;���=�	��
��
��,��8��;���

� �
� �
$�#� @�� ���� ��������	����N�
,��	� ����1������
����
� ��
�

��������
��������������������������
�������"!���	������

���
����� ��� �����
��
������ ����N�
,������������������

���*�
	� ��� ���� ����	� ����� ��� ����
��,�� �	� ����
1������
����
� ������� ���� ���,� �
��� ���� ������� ��� ����
����
����
�� ��������
����
���� ���� 
����� ��� ��
������� ����
1������
���� ��
������� ��� ����
������ ����� ����
�
�*����� ��� �
������ "0� � �
� ��� �
�*���� ��� ��� ���� ����	���
N�
,� �	� ������� �
� ����� ������
� ������	� ��� ���������
���
����������1������
����
��

$�#� '��<;���.� �
�����;� �;��� ��� �
��	� ���*�;���
������*������ ���=*��=�� ,��
-� ������ ��� :���� �
��.�� ��
*;�����9�"!���=���
������
�����
�����;���������:��O������
�
��	� ���*�;��� ������*������ ��� :������� �?���� ���
���+���;� ���*�;��� �����*������ ,��<�:��;� ����<��;� �
��
�+�
�*�� ��������
�����;���+����*�;� �����*����� �
+*�� �����
������*����,��� ����*�� �,��8��� ������ �����*��;�
8�+�,��"0��������:����� �
�*����;��;���� ,��
-� :�� *��
�����;��
*����;��� ������ ����� :����� ����8���;�� �� ��� ������ ���
�+,���	����*�;���������*�������

� �
X��D	=���� X�������G����
��
� �
X���D�/�2� X����%&'(�7��2���
(���P��
�������2��������
���� ��
� ����������������� ����
N�
,� ���� 1�
*���� ���������� ��� ���� 1������
����
��
��������A�

)�
�8��+� �����+��;� ���*�;� ����� ��� 
��������� �;��� ��
��9����*����?���*��-���������*����,-�����*.�8��;A�

� �
�)E�$%�!00�#%%��U�'�(�
�
(��� ������ �
���� �� ��������� ��� ���� 1������
����
�D���
� ���
����������� %� ���� �������� ���� ��
���� '�����
K������
���������������������J�����
2�
��*�
� ���
�� �
�� ���� ���������� ��������� '�����
K������
���������
���*�����
����
��������A�
�

"6 ���������� ������� ��� ����� �
������ ��
� ��S����
�����&&!� "� "A�O��)E�%##� "��  �U�'�(7�

$6 ���������� ������� ��� ����� �
������ ��
� �������
��������&&!� &� "A�O��)E�G !�%# �  �U�'�(7�

&6 ������� �
��� ����
���� ��� ����
���� �������� ��
�
���������� ������� ��� ����� &&!� !A� O� �)E�
#"G�#%!�$ �U�'�(7�

!6 ���������� ���� ����,��� ��
� ��������
����
��
�� �
��
������ ��S����� ����� &&!� %� "A� O� �)E�

$%�!00�#%%�E8�����B�I�
�
(���� ���,�*+� ����� :�� �*������ *� ���;���� ���*�;���
������*������� ,��
+� �*�<;� �<;����� %� �� ���
��:�� �.,��
-�
��������-��������,-�*�
����	��*����-�*�����+�,+����
B+��� :��� ��9�-� �+����:;�;� �������,-� *�
����	� �
�<;��M�?���;9��;�����	A��
�

"6 I���;,�*-� �
����	� �;��� �����*?��� ��� ��+�.��
����9,��&&!� "� "A�O�%##� "��  �E8�U�B�I7�

$6 I���;,�*-� �
����	� �;��� �����*?��� ��� �,����
����9,��&&!� &� "A�O�G !�%# �  �E8�U�B�I7�

&6 )�.���*�.:M;��� 9�����;� ��� *���<�;� �������;,�*?���
�,������ ����9,�� &&!� !A� O� � #"G�#%!�$ � E8� U�
B�I7�

!6 )�.��� ����MV,	� ,��� �
�,���-� ,���
�,��� ��
*	����:;�;� ��+���� ����9,�� &&!� %� "A� O��



62 

00�"# �  �U�'�(7�
%6 ������������������������
��������
��������
����

����� &&!� �� "� ���� &&!� �� GA� O� �)E�
&&&�&"%�  �U�'�(7�

�6 ������� �
��� �����
� ��� ���������� ��
� �����
������ *���������� ��S���� ��� ����� &&%� "� "A� O�
�)E�""$�0% �  �U�'�(��

00�"# �  �E8�U�B�I7�
%6 I���;,�*-� �
����	� �;��� �����*?��� ��� �*�<���

����9,��&&!� �� "���&&!� �� GA�O�&&&�&"%�  �E8�
U�B�I7�

�6 )�.��� �.��� ��� ���������� �� *.�
��-� ��+�	��
����9,��&&%� "� "A�O�""$�0% �  �E8�U�B�I��

� �
(��� �
���� �� ��� ����� ��� ����� �� ������ ������� ����
��:���� �����	���:������� ��
���	�
��������� ������������
����������
,������
*���������
	���
��������������
��*�����
,����F�����������'+���*,-��+�.���&���
�����"��
����
������������������������������������*�����������
��
,������
*�����
���������
��*��	���������� ��� ����
����
����� (���� ��
,� ����� ��� ��
��
���� �*��� �������
���	��
������ ������������������������������1������
����
��
���������������	������
������	��
����������������
�
���� ��������� ���� �
��������� ��
��
������ ��� ����
����
������� 1����� ��� N�
,� ���� �
�� ��
����	� ���������
����� ������ @�� ���� ��� ��	� ����
����� ��:�
� ������� �
�
��������� 3���� 	���6� ���� ����� ��� �
������ �� '�
�������
����
�������������������������
�������
��

(�������*�;������:�����M+��;���:�������*����8+�,���,��
+�
������-�+� L�
�*+�� �� :�,-��,���� �=*���� �� ,��
+� ���
��:��
*�M,�
-����+*,	���
+�������9�	�����-��
����*���;��
+���
��� ���*�;�� ��:�,��� ��� '+���*,-�� �+�.�;� &�� �
���� "�
*�������� � 8�,?��� ��
����� �� �
+*�;��� �<����	�� �� ��� ��
����	����:��O����	����
+�������9�	�*?��*�.��*����	�*��-���
����*.�� (	��� �
+��� ������ �
�*������ �� ��,��� ��:���
�*����	� *���8+����� �-��� ������*����,-� ����*	��
�*M�,� ������ ����	�� �����O��� ����	��-� �
�� L���-� ��
�
������+��;��
�*����;����*�;���
�������;�������,����
�;�� ������ �<;��� ��*����� '��<;���.� :�,-,���� *?�����-�
L�
�*	� 8�� �����.�;� 3��*-� 	�-�	6� ������ �	��� L�
�*	� 8��
�����.�;� ��*�9�*+�	� ��� ��.��� ������ �+����:;�;���
8�+�,���

� �
� �
X�"����/��/��0� X�"�*%B�4�
@�� ���� 1������
����
� ����� ����� ��:�
� ������� �
�
��������������*�����
,��
��
�R��
�����������������������
���	����������������������*�
	�������������������������
����:������������
�R��
����	���������
����
��(�������������

��������� ���� ���	� :�������� ���� ������������� ����� ���
����,��� �	� ���� ����
����
�� Q�
� ���� ������������ ��� ����
�������������������������������
�����������1������
����
�
������ ���������� ����
� ��
������ �������� ����� ��� ����
���
������������������
������
,����
������������������

F���O��� �;�� ���*�;� ������*����� ��� ���� 9�� :��� ����-�
*?�����-� L�
�*	� 8�� 
��M;<��;� ��*���;��� �
��;�� �=9��
*	��*��� 9+���� �� �
�*����;� *;���
��;�� <+��.� �����9�����
*�M,�
?��� �<����9��?��� ��,�����	�� ���
���?��� L��:�� ��
��=*���.�;��� ,��
-� ����� ���*�;� �����*����� ��9���*����
F���O��� ����� 9+���� �<��.<��?�� �� <+��?�� ��=�����
��=*���.��� �� �����9����� ����� �,���
���*+��� ���*�;��
�����*�������� �
�� *?��8��� 8+�,	� *� 9+����� �� *;���
+���
������ *��<;��M�?��� �<;������� ���9��	� :�����,�*-� ���	�
��������;� ��:��9M;� ���;�,	� ���*�;��� ������*�������
,��
+� :�� �<���9���� ,� �-��� ����*.7� *������;��� �<;�������
���������9��	��
9�;����	���

Q�
� ���� �
���� 
���*���� ��� 1������
����
� ���
*��
��
��
,�
������R�������������������
���������������������!�
��������������

�
�����	��?,�:;�;���*�����;���������
���*�;,=�����<;���;�
���*�;��� ������*������ ������ ���9��	� :�����,�*-� ���	�
�������<;���	�8��!���

� �
�
�

�

� �

#��D
M���� #��D�
��
�
� �
#���
3(���2�D�4%2��� #���*,&�.�(,�9&��!��



P�ÍLOHA B

�.p. Kód Pozice Description Un Sum / Vým�ra J.c.  Total Price / Cena 

334 FACADES, WINDOWS AND DOORS 22 051 699,52 K�                

334.01 1 GLAZED STRUCTURES – FACADES 5 078 040,00 K�                  
1. 334.01.01 1.1 SOUTH-WESTERN FACADE, L0 – L+2: VERTICAL JAMB/HORIZONTAL BAR FACADE                                   

The general description of this type of structures is subject to "Glazed Facade Structures 
m2 286,0 9 147 K�               2 616 042,00 K�                       

2. 334.01.02 1.2 ATRIUM II  L+1 – L+3: VERTICAL JAMB/HORIZONTAL BAR FAÇADE OF CONNECTION 
BRIDGE

m2 290,0 6 828 K�               1 980 120,00 K�                       

3. 334.01.03 1.3 ROOF-LIGHT IN ATRIUM 1, L+1
The general description of this type of structures is subject to "Glazed Facade Structures 

m2 32,0 10 899 K�             348 768,00 K�                          

4. 334.01.04 1.4 ROOF-LIGHT IN ATRIUM 2, L+1
The general description of this type of structures is subject to "Glazed Facade Structures 

m2 10,0 13 311 K�             133 110,00 K�                          

334.02 2 GLAZED STRUCTURES - WOODEN WINDOWS 1 482 330,00 K�                  
1. 334.02.01 2.1 SOUTH-WESTERN FACADE, L+3 – L+5: TWO-WING WOODEN WINDOW 

(1750x2530mm)
pcs 30,0 49 411 K�             1 482 330,00 K�                       

334.03 3 GLAZED STRUCTURES - STEEL WINDOWS 1 586 700,00 K�                  
1. 334.03.01 3.1 SOUTH-WESTERN FACADE, L+6 – L+7:TWO-WING STEEL WINDOW (1 850 x 2 200 

mm)
pcs 20,0 79 335 K�             1 586 700,00 K�                       

334.04 4 GLAZED STRUCTURES - ALUMINUM WINDOWS 7 832 241,08 K�                  
1. 334.04.01 4.1 ATRIUM I - WINDOW (3 050 x 1 700 mm)  

The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 
pcs 8,0 49 534 K�             396 272 K�                               

2. 334.04.02 4.1.1 EXTERIOR SUN BLIND (3 050 x 1 700 mm)                                                                                                                    
The The exterior sun blind with aluminium lamellas 60 mm wide in a RAL tint, included 

pcs 8,0 10 121 K�             80 968 K�                                 

3. 334.04.03 4.2 ATRIUM I -WINDOW (3 050 x 1 900 mm)
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 8,0 57 596 K�             460 768 K�                               

4. 334.04.04 4.2.1 EXTERIOR SUN BLIND (3 050 x 1 900 mm) 
- description see previous exterior sun blind item

pcs 8,0 10 413 K�             83 305 K�                                 

5. 334.04.05 4.3 ATRIUM I -WINDOW (3 050 x 2050 mm)
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 4,0 58 923 K�             235 692 K�                               

6. 334.04.06 4.3.1 EXTERIOR SUN BLIND (3 050 x 2050 mm)                                                                                                                     
- description see previous exterior sun blind item

pcs 4,0 10 872 K�             43 490 K�                                 

7. 334.04.07 4.4 ATRIUM I -WINDOW (2 000 x 1 700 mm)
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 5,0 31 859 K�             159 295 K�                               

8. 334.04.08 4.4.1 EXTERIOR SUN BLIND (2 000 x 1 700 mm)        
- description see previous exterior sun blind item

pcs 5,0 8 222 K�               41 112 K�                                 

9. 334.04.09 4.5 ATRIUM I -WINDOW (2 000 x 1 900 mm) 
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 6,0 36 554 K�             219 324 K�                               

10. 334.04.10 4.5.1 EXTERIOR SUN BLIND (2 000 x 1 900 mm)
- description see previous exterior sun blind item

pcs 6,0 8 421 K�               50 526 K�                                 

11. 334.04.11 4.6 ATRIUM I -WINDOW (2 000 x 2050 mm)                                                                                                                       
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 3,0 37 890 K�             113 670 K�                               

12. 334.04.12 4.6.1 EXTERIOR SUN BLIND (2 000 x 2050 mm)       
The exterior sun blind with aluminium lamellas 80 mm wide in a RAL tint. Sun blinds are 

pcs 3,0 8 730 K�               26 190 K�                                 

13. 334.04.13 4.7 ATRIUM I -WINDOW (900 x 1700 mm)   
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 2,0 20 440 K�             40 880 K�                                 

14. 334.04.14 4.7.1 EXTERIOR SUN BLIND (900 x 1 700 mm)
- description see previous exterior sun blind item

pcs 2,0 6 202 K�               12 405 K�                                 

15. 334.04.15 4.8 ATRIUM I - WINDOW (900 x 1 900 mm)
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 2,0 24 520 K�             49 040 K�                                 

16. 334.04.16 4.8.1 EXTERIOR SUN BLIND (900 x 1 900 mm)                                                                                                                      
- description see previous exterior sun blind item

pcs 2,0 6 304 K�               12 608 K�                                 

17. 334.04.17 4.9 ATRIUM I – WINDOW (900 x 2050 mm)  
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 1,0 25 383 K�             25 383 K�                                 

18. 334.04.18 4.9.1 EXTERIOR SUN BLIND (900 x 2050 mm)
- description see previous exterior sun blind item

pcs 1,0 6 456 K�               6 456 K�                                   

19. 334.04.19 4.10 ATRIUM I – WINDOW (2 800 x 1 700 mm)
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 3,0 47 227 K�             141 681 K�                               

20. 334.04.20 4.10.1 EXTERIOR SUN BLIND (2 800 x 1700 mm)
- description see previous exterior sun blind item

pcs 3,0 9 662 K�               28 986 K�                                 

21. 334.04.21 4.11 ATRIUM I – WINDOW (2 800 x 1 900 mm) 
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 4,0 55 398 K�             221 592 K�                               

22. 334.04.22 4.11.1 EXTERIOR SUN BLIND (2 800 x 1 900 mm)
- description see previous exterior sun blind item

pcs 4,0 9 931 K�               39 725 K�                                 

23. 334.04.23 4.12 ATRIUM I – WINDOW (2 800 x 2050 mm)
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 2,0 57 179 K�             114 358 K�                               

24. 334.04.24 4.12.1 EXTERIOR SUN BLIND (2 800 x 2050 mm)
- description see previous exterior sun blind item

pcs 2,0 10 351 K�             20 702 K�                                 

25. 334.04.25 4.13 ATRIUM I – WINDOW (1 550 x 1 700 mm)                                                                                                                     
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 1,0 28 138 K�             28 138 K�                                 

26. 334.04.26 4.13.1 EXTERIOR SUN BLIND (1 550 x 1700 mm)
- description see previous exterior sun blind item

pcs 1,0 7 436 K�               7 436 K�                                   

27. 334.04.27 4.14 ATRIUM I – WINDOW (1 550 x 1 900 mm)
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 2,0 32 632 K�             65 264 K�                                 

28. 334.04.28 4.14.1 EXTERIOR SUN BLIND (1 550 x 1 900 mm)
- description see previous exterior sun blind item

pcs 2,0 7 598 K�               15 196 K�                                 

29. 334.04.29 4.15 ATRIUM I – WINDOW (1 550 x 2050 mm)
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 1,0 33 817 K�             33 817 K�                                 

30. 334.04.30 4.15.1 EXTERIOR SUN BLIND (1 550 x 2050 mm)
- description see previous exterior sun blind item

pcs 1,0 7 846 K�               7 846 K�                                   

31. 334.04.31 4.16 ATRIUM I – WINDOW (1 800 x 3 530 mm)
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 8,0 36 674 K�             293 392 K�                               

32. 334.04.32 4.17 ATRIUM I – WINDOW (2000 x 3 530 mm)
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 2,0 39 464 K�             78 928 K�                                 

33. 334.04.33 4.18 ATRIUM I – WINDOW (1 800 x 2 750 mm)
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 8,0 28 631 K�             229 048 K�                               

34. 334.04.34 4.19 ATRIUM I – WINDOW (2000 x 2 750 mm)
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 2,0 41 236 K�             82 472 K�                                 

35. 334.04.35 4.20 ATRIUM II – WINDOW (2 250 x 1 700 mm)
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 10,0 34 188 K�             341 880 K�                               

36. 334.04.36 4.20.1 EXTERIOR SUN BLIND (2 250 x 1 700 mm)
- description see previous exterior sun blind item

pcs 10,0 8 681 K�               86 814 K�                                 

37. 334.04.37 4.21 ATRIUM II – WINDOW (3150 x 1 700 mm)
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 2,0 47 530 K�             95 060 K�                                 

38. 334.04.38 4.21.1 EXTERIOR SUN BLIND (3150 x 1 700 mm)                                                                                                                     
- description see previous exterior sun blind item

pcs 2,0 10 395 K�             20 790 K�                                 

39. 334.04.39 4.22 ATRIUM II – WINDOW (2 950 x 1 900 mm)
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 8,0 56 771 K�             454 168 K�                               

40. 334.04.40 4.22.1 EXTERIOR SUN BLIND (2 950 x 1 900 mm)                                                                                                                    
- description see previous exterior sun blind item

pcs 8,0 10 238 K�             81 908 K�                                 

41. 334.04.41 4.23 ATRIUM II – WINDOW (2950 x 2050 mm)
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 3,0 58 634 K�             175 902 K�                               

42. 334.04.42 4.23.1 EXTERIOR SUN BLIND (2 950 x 2050 mm)                                                                                                                     
- description see previous exterior sun blind item

pcs 3,0 10 685 K�             32 055 K�                                 

43. 334.04.43 4.24 ATRIUM II – WINDOW (2 950 x 2 200 mm)                                                                                                                    
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 6,0 60 447 K�             362 682 K�                               

44. 334.04.44 4.24.1 EXTERIOR SUN BLIND (2 950 x 2 200 mm)                                                                                                                    
- description see previous exterior sun blind item

pcs 6,0 10 692 K�             64 149 K�                                 

45. 334.04.45 4.25 ATRIUM II – WINDOW (2 300 x 1 900 mm)
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 2,0 39 234 K�             78 468 K�                                 

46. 334.04.46 4.25.1 EXTERIOR SUN BLIND (2 300 x 1 900 mm)                                                                                                                    
- description see previous exterior sun blind item

pcs 2,0 8 945 K�               17 890 K�                                 

47. 334.04.47 4.26 ATRIUM II – WINDOW (2 300 x 2050 mm)
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 1,0 40 691 K�             40 691 K�                                 

48. 334.04.48 4.26.1 EXTERIOR SUN BLIND (2 300 x 2050 mm)                                                                                                                     
- description see previous exterior sun blind item

pcs 1,0 9 295 K�               9 295 K�                                   

49. 334.04.49 4.27 ATRIUM II – WINDOW (2 300 x 2 200 mm)
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 2,0 45 488 K�             90 976 K�                                 

50. 334.04.50 4.27.1 EXTERIOR SUN BLIND (2 300 x 2 200 mm)                                                                                                                    
- description see previous exterior sun blind item

pcs 2,0 9 432 K�               18 864 K�                                 

51. 334.04.51 4.28 ATRIUM II – WINDOW (1 950 x 2 200 mm)
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 3,0 38 460 K�             115 380 K�                               

52. 334.04.52 4.28.1 EXTERIOR SUN BLIND (1 950 x 2 200 mm)                                                                                                                    
- description see previous exterior sun blind item

pcs 3,0 8 808 K�               26 424 K�                                 

53. 334.04.53 4.29 ATRIUM II – WINDOW (1 500 x 2 200 mm)
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 2,0 37 806 K�             75 612 K�                                 

54. 334.04.54 4.29.1 EXTERIOR SUN BLIND (1 500 x 2 200 mm)                                                                                                                    
- description see previous exterior sun blind item

pcs 2,0 7 767 K�               15 534 K�                                 

55. 334.04.55 4.30 ATRIUM II – WINDOW (3 000 x 2 200 mm) 
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 28,0 48 864 K�             1 368 192 K�                            

56. 334.04.56 4.30.1 EXTERIOR SUN BLIND (3 000 x 2 200 mm)                                                                                                                    
- description see previous exterior sun blind item

pcs 28,0 10 903 K�             305 297 K�                               

57. 334.04.57 4.31 ATRIUM II – WINDOW (800 x 2 200 mm)
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 5,0 24 274 K�             121 370 K�                               

58. 334.04.58 4.31.1 EXTERIOR SUN BLIND (800 x 2 200 mm)                                                                                                                      
- description see previous exterior sun blind item

pcs 5,0 6 323 K�               31 615 K�                                 

59. 334.04.59 4.32 ATRIUM II (SOLITAIRE) – SHOPWINDOW (3 000 x 2 900 mm)
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 3,0 56 783 K�             170 349 K�                               

60. 334.04.60 4.32.1 EXTERIOR SUN BLIND (3 000 x 2 900 mm)                                                                                                                    
- description see previous exterior sun blind item

pcs 3,0 12 259 K�             36 776 K�                                 

61. 334.04.61 4.33 ATRIUM II (SOLITAIRE) – SHOPWINDOW (1 500 x 2 900 mm)
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 1,0 29 231 K�             29 231 K�                                 

62. 334.04.62 4.33.1 EXTERIOR SUN BLIND (1 500 x 2 900 mm)                                                                                                                    
- description see previous exterior sun blind item

pcs 1,0 8 522 K�               8 522 K�                                   

63. 334.04.63 4.34 ATRIUM II (SOLITAIRE) – SHOPWINDOW (1 070 x 2 900 mm)
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 1,0 24 180 K�             24 180 K�                                 

64. 334.04.64 4.34.1 EXTERIOR SUN BLIND (1 070 x 2 900 mm)                                                                                                                    
- description see previous exterior sun blind item

pcs 1,0 7 462 K�               7 462 K�                                   

65. 334.04.65 4.35 ATRIUM II (SOLITAIRE) – SHOPWINDOW (1 135 x 2 900 mm)
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 1,0 24 686 K�             24 686 K�                                 

66. 334.04.66 4.35.1 EXTERIOR SUN BLIND (1 135 x 2 900 mm)                                                                                                                    
- description see previous exterior sun blind item

pcs 1,0 7 659 K�               7 659 K�                                   

67. 334.04.67 4.36 ATRIUM II (SOLITAIRE) – SHOPWINDOW (800 x 2 900 mm)
The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 

pcs 1,0 19 600 K�             19 600 K�                                 

68. 334.04.68 4.36.1 EXTERIOR SUN BLIND (800 x 2 900 mm)                                                                                                                      
- description see previous exterior sun blind item

pcs 1,0 6 796 K�               6 796 K�                                   

334.05 5 GLAZED STRUCTURES - PROTRUDING FACADE 3 613 980,00 K�                  
1. 334.05.01 5.1 L+2 - L+6 PROTRUDING FACADE INCLUDING  STEEL STRUCTURE

The general description of this type of structures is subject to "Window Glazed Structure 
m2 348,0 10 385 K�             3 613 980,00 K�                       

334.06 6 DOORS 2 458 408,44 K�                  
1. 334.06.01 6.1 DOUBLE GLAZED DOOR (2240x3025)

The The general description of this type of structures is subject to "Door General 
pcs 3,0 281 613 K�            844 839 K�                               

2. 334.06.02 6.2 DOUBLE DOOR (1930x2900)
The The general description of this type of structures is subject to "Door General 

pcs 1,0 70 010 K�             70 010 K�                                 

3. 334.06.03 6.2.1 EXTERIOR SUN BLIND (1930x2900)
The The exterior sun blind with aluminium lamellas 60 mm wide in a RAL tint, included 

pcs 1,0 9 372 K�               9 372 K�                                   

4. 334.06.04 6.3 DOUBLE DOOR (1917x2900)
The The general description of this type of structures is subject to "Door General 

pcs 1,0 69 878 K�             69 878 K�                                 

5. 334.06.05 6.3.1 EXTERIOR SUN BLIND (1917x2900)
The The exterior sun blind with aluminium lamellas 60 mm wide in a RAL tint, included 

pcs 1,0 9 730 K�               9 730 K�                                   

6. 334.06.06 6.4 SINGLE DOOR (1050x2565)
The The general description of this type of structures is subject to "Door General 

pcs 2,0 34 793 K�             69 586 K�                                 

7. 334.06.07 6.5 DOUBLE GLAZED DOOR (1940x3025)                                                                                                                           
The The general description of this type of structures is subject to "Door General 

pcs 2,0 279 125 K�            558 250 K�                               

8. 334.06.08 6.6 GLASS ENTRANCE SPACE WITH GLASS TWO-WING DOOR (1900x2830)
The general description of this type of structures is subject to "Door General Technical 

pcs 1,0 261 902 K�            261 902 K�                               

9. 334.06.09 6.7 GLASS ENTRANCE SPACE WITH TWO COUPLE OF GLASS TWO-WING DOOR 
(2050x2930)

pcs 1,0 564 841 K�            564 841 K�                               

335.01 7 External cladding – thermal insulation facades 1 363 130,22 K�                  
a 335.01.01 7.1 SHEET METAL VENTILATED FAÇADE

The general description of this type of structures is subject to "Heat cladding façades 
m2 75,0 6 319 K�               473 925,00 K�                          

2. 335.01.02 ��� ������	
��	��������	������	����������	�������	�������	��������	�������

������	 ��	!"#$��	%&%'�����	(#)#��	)*� #) 	��# 	��%&"# �*�	%+% �,	 *	-�	#''"���	 *	�. �/�*/	

,� �01�0 1 690 K�               351 416,00 K�                          

4. 335.01.04 ��2 �������	�������3

�*"&,�%	)"#����!	45	'%)6*�	�0	 *	�7�	�%	,#��	&'	*(	8�� �"# ��	(#)#��	9� �	!"#%%(�-/�:

,� ;5�0 4 510 K�               252 583,52 K�                          

11. 335.01.11 �*�% /&) �*�	*(		/**(��!	#��	��# 	)"#����!	*(	-&"<��#�=%	"*9�/	'#/ 	&���/	 ��	/**(	>	���	

-*#/�	: ��)<��%%	�?,,�	9# �/'/**(��!	�.	���	,*��(���	#%'�#" 	%# &/# ��	(�" �	'*"+% +/���	

,� �0�22 3 620 K�               73 592,36 K�                            

12. 335.01.12 �&�"���!=%	9#""%	��# 	)"#����!	%+% �,		9� �*& 	 ��	-#%�)	%&/(#)�	(���%���!�	 ��	"#+�/	*(	��# :

��%&"# �*�	>	,���/#"	(�-/�%	>	,���/#"	(�-/�	-*#/�%�	8�/ �)#"	(�-/��	�/%�"	���	 ��)<��%%	50,,

,� @�2@5 709 K�                  6 657,07 K�                              

13. 335.01.13 �&�"���!=%	9#""%	��# 	)"#����!	%+% �,		9� �*& 	 ��	-#%�)	%&/(#)�	(���%���!�	 ��	"#+�/	*(	��# :

��%&"# �*�	>	,���/#"	(�-/�%	>	,���/#"	(�-/�	-*#/�%�	8�/ �)#"	(�-/��	�/%�"	���	 ��)<��%%	10,,

,� A��@5 807 K�                  10 453,54 K�                            

14. 335.01.14 ( �*� #) 	 ��/,#"	)"#����!	%+% �,	*(	/**(	-*���%

�*,-��	%�"�)*�:-#%��	% &))*	'"#% �/�	 ���:(�",�	 ��)<��%%	2:?	,,�	#!!/�!# �%	A:2	,,�	%�"�)*�	

,� A05��A5 1 831 K�               194 502,74 K�                          

335.02 Structure of connecting corridor 801 344,10 K�                     
1. 335.02.01 Steel structure connecting corridor

The load-bearing construction of the connecting passage is formed by two box beams 2x I 
kg 16 059,0 49,90 K�               801 344,10 K�                          

337.01 CANOPIES 319 450,00 K�                     
1. 337.01.01 8.1 STREET FACADE L0 - ROLL CANOPIES

Above entrances on L0 fabric roll canopies are provided all along the front facade to 

pcs 5 63 890 K�             319 450,00 K�                          

337.02 ADVERTISMENT SIGNAGE 537 802,00 K�                     
1. 337.02.01 9.1 ADVERTISMENT SIGNAGE L+2 

Advertisment signage in the lower part of the front facade is made up of stainless steel 

pcs 1 537 802 K�            537 802,00 K�                          

337.03 Portable platforms 23 000,00 K�                       
1. 337.03.01 Portable platform assembly with steel reinforcement with the fixing claws, stackable size 

2500x500 mm
pcs 10 2 300 K�               23 000,00 K�                            

Total with V.E. 25 096 425,84 K�         

missing 7.1 SHEET METAL VENTILATED FAÇADE
The general description of this type of structures is subject to "Heat cladding façades 

m2 50,0 6 319,00 K�           315 950,00 K�                          

1. 392.00.01 Installation standing time, removal - for the duration of the project of façade scaffolding
- including the safety net

m2 729 120,00 K�             87 480,00 K�                            

LUMP-SUM CONTRACT VALUE Total with V.E. 25 499 855,84 K�         



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokon�ení

1 VN3 Diamant Project 89 dny 3.10. 11 2.2. 12
2 d�ev�ná okna 31 dny 3.10. 11 14.11. 11
3 ocelová okna 31 dny 3.10. 11 14.11. 11
4 ocelová fasáda 43 dny 3.10. 11 30.11. 11
5 m�d�ná fasáda 32 dny 1.11. 11 14.12. 11
6 KZS 20 dny 28.11. 11 23.12. 11
7 stín�ní 52 dny 10.11. 11 20.1. 12
8 markýzy 14 dny 3.1. 12 20.1. 12
9 automaty 14 dny 16.1. 12 2.2. 12

25. 28. 1. 4. 7. 10. 13. 16. 19. 22. 25. 28. 31. 3. 6. 9. 12. 15. 18. 21. 24. 27. 30. 3. 6. 9. 12. 15. 18. 21. 24. 27. 30. 2. 5. 8. 11. 14. 17. 20. 23. 26. 29. 1. 4.
�íjen 2011 listopad 2011 prosinec 2011 leden 2012 únor 2012

Úkol Rozd�lení Pr�b�h Milník Souhrnný Souhrn projektu Vn�j�í úkoly Vn�j�í milník Kone�ný termín
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Projekt: HMG subdodávky.mpp
Datum: 16.5. 12



ID Název úkolu Zahájení Dokon�ení
1

Diamant - time schedule (10.2.)
4.1. 12 3.5. 12

2 AL windows - SOLITARE 19.1. 12 17.2. 12

3 sunblinds, ext.window sill (according external cladding) 19.1. 12 17.2. 12

4 internal touch-up work (according site preparation) 6.2. 12 10.2. 12

5 AL windows - A+B 4.1. 12 3.5. 12

6 installation frames and glazing Atrium 2-3 4.1. 12 9.2. 12

7 installation frames and glazing Atrium 1 20.1. 12 23.2. 12

8 offical confirmation of Techbau (point 9) 16.2. 12 16.2. 12

9 entry scaffolding, temporary heated - Atrium 2,3 23.2. 12 23.2. 12

10 external touch-up work (according site preparation and
clima condition) Atrium 2-3

27.2. 12 9.3. 12

11 reviced distance "AL frame-ext.plaster" 16.2. 12 16.2. 12

12 sunblinds, ext.window sill (according site praparation
and external cladding) Atrium 2-3

6.3. 12 30.3. 12

13 offical confirmation of Techbau (point 14) 2.3. 12 2.3. 12

14 entry scaffolding, temporary heated - Atrium 1 11.3. 12 11.3. 12

15 external touch-up work (according site preparation and
clima condition) Atrium 1

13.3. 12 1.4. 12

16 reviced distance "AL frame-ext.plaster" 7.3. 12 7.3. 12

17 sunblinds, ext.window sill (according site praparation
and external cladding) Atrium 1

26.3. 12 3.5. 12

18

19 Wood windows 13.2. 12 26.3. 12

20 anchoring steel frame instalation 16.2. 12 21.2. 12

21 installation L+5 (complete measurement) 20.2. 12 24.2. 12

22 installation L+4 25.2. 12 1.3. 12

23 installation L+3 2.3. 12 7.3. 12

24 scaffloding instalation (except site lift) 13.2. 12 15.2. 12

25 desmantling of site lift 2.3. 12 2.3. 12

26 modification of scaffolding (after site lift) 5.3. 12 5.3. 12

27 completion of work after lift 5.3. 12 8.3. 12

28 external touch-up work (according climate condition) 2.3. 12 26.3. 12

29 Steel windows 27.1. 12 14.3. 12

30 anchoring steel frame instalation 27.1. 12 3.2. 12

31 installation L+6 13.2. 12 20.2. 12

32 installation L+7 21.2. 12 1.3. 12

33 desmantling of site lift 2.3. 12 2.3. 12

34 completion of work after lift 2.3. 12 9.3. 12

35 touch-up work (according climate condition) 24.2. 12 14.3. 12

36 cooper clading 13.2. 12 30.4. 12

37 desmantling of site lift 2.3. 12 2.3. 12

38 conformation of shop drawings 13.2. 12 13.2. 12

39 installation 14.3. 12 30.4. 12

40 AL facade - connection bridge 19.1. 12 17.2. 12

41 glazing 19.1. 12 31.1. 12

42 final solution of cleaning system, order 30.1. 12 30.1. 12

43 flashing, panels (according ext.touch-up work) 24.1. 12 8.2. 12

44 ext. touch-up work (according climate condition) 1.2. 12 8.2. 12

45 completions (preasure plates, cover caps) 7.2. 12 15.2. 12

46 doors instalation 14.2. 12 15.2. 12

47 desmantling of scaffolding 16.2. 12 17.2. 12

48 Curtain wall 27.1. 12 8.4. 12

49 Mock-up, glazing 27.1. 12 27.1. 12

50 Mock-up completion (exclud.doors, cover caps and final
paint)

28.1. 12 31.1. 12

51 Mock-up correction of final paint 15.2. 12 19.2. 12

52 Mock-up, door (includ.cover caps) 27.2. 12 2.3. 12

53 scaffolding instalation (except site lift) 13.2. 12 15.2. 12

54 desmantling of site lift 2.3. 12 2.3. 12

55 modification of scaffolding 5.3. 12 5.3. 12

56 installation - anchorings, frames, painting 27.2. 12 30.3. 12

57 installation - glazing, preparation 19.3. 12 5.4. 12

58 completion, touch-up work, details (according climate
condition)

28.3. 12 8.4. 12

59 Cladding from Václavské nám�stí 27.3. 12 6.4. 12

60 installation 27.3. 12 6.4. 12

61 Protruding facade 13.2. 12 17.4. 12

62 scaffloding instalation (except site lift) 13.2. 12 15.2. 12

63 desmantling of site lift 2.3. 12 2.3. 12

64 modification of scaffolding 5.3. 12 5.3. 12

65 survey, anchorching 20.2. 12 29.2. 12

66 instalation, steel brackets 6.3. 12 16.3. 12

67 modification of scaffolding 30.3. 12 1.4. 12

68 instalation, steel completion 19.3. 12 23.3. 12

69 glazing 2.4. 12 17.4. 12

70 skylights 13.2. 12 12.3. 12

71 completion-Atrium 2-3 20.2. 12 24.2. 12

72 roof cladding completion 24.2. 12 24.2. 12

73 Instalation -Atrium 1 (according climate condition and
site preparation)

25.2. 12 12.3. 12

74

75 Scaffolding instalation, Václ.nám�stí 13.2. 12 15.2. 12

16.2.

23.2.

16.2.

2.3.

11.3.

7.3.

2.3.

5.3.

2.3.

2.3.

13.2.

30.1.

2.3.

5.3.

2.3.

24.2.

P Ú S � P S N P Ú S � P S N P Ú S � P S N P Ú S � P S N P Ú S � P S N P Ú S � P S N P Ú S � P S N P Ú S � P S N P Ú S � P S N P Ú S � P S N P Ú S � P S N P Ú S � P S N P Ú S � P S N P Ú S � P S N P Ú S � P S N P Ú S � P S N P Ú S � P S N P Ú S � P
2.I. 12 9.I. 12 16.I. 12 23.I. 12 30.I. 12 6.II. 12 13.II. 12 20.II. 12 27.II. 12 5.III. 12 12.III. 12 19.III. 12 26.III. 12 2.IV. 12 9.IV. 12 16.IV. 12 23.IV. 12 30.IV. 12
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Projekt: Diamant - time schedule (25.1
Datum: 10.2. 12
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