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Abstrakt 

 

Bakalářská práce se věnuje a současně vysvětluje základní pojmy, které se týkají oblasti 

systému plánování zdrojů a nákladů projektu. Cílem této práce je seznámení s konkrétními 

principy, metodami a postupy plánování zdrojů a nákladů projektu. Následně jejich požití na 

praktickém projektu. 

 

Klíčová slova 

 

Projektové řízení, projekt, plánování zdrojů, věcné a personální zdroje, nákladové zdroje 

plánování, finanční plánování, zdrojová analýza, Ganttův diagram, síťový graf, MS Project. 

 

 

 

Abstract 

 

This Bachelor thesis both deals with and explains basic concepts related to the field of project 

resources and costs planning. This work aims to introduce specific principles, methods and 

procedures of planning and project costs. In addition to that, there is a application on practical 

project included. 

 

Keywords 

Project management, project, ressource planning, material and human resources, cost 

planning, financial planning, source analysis, the Gantt´s diagram, the network graph, the MS 

project. 
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1    ÚVOD 

Téma bakalářské práce Plánování zdrojů projektu výstavby jsem si vybral, protože je dle 

mého názoru v dnešní době aktuální a zajímavé, je to komplikovaná záležitost a zároveň 

velmi citlivá stránka projektu. Projektové řízení staveb mě nejvíce zaujalo, proto jsem si ho 

vybral jako své téma bakalářské práce. 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou základních částí. Na část teoretickou, na kterou pak 

navazuje ve druhé polovině část praktická. Teoretická část je rozdělena do čtyř hlavních částí. 

V první části se věnuji obecně plánování projektu, ve druhé části plánování zdrojů projektu a 

ve třetí části plánování nákladů a finančnímu plánování. 

V praktické části je na konkrétním projektu ukázána aplikace výše uvedeného tématu 

bakalářské práce. Podklady pro praktickou část jsem si obstaral od firmy, se kterou jsem 

spolupracoval. Jedná se o prodejnu potravin LIDL v Praze 4, která se skládá ze 12 stavebních 

objektů. V praktické části je popsáno stavebně-technické řešení stavby, dále jsou zde popsány 

stavební objekty. Plánování zdrojů a nákladů jsem zpracoval různými metodami. Např. 

zpracováním pomocí programu MS Project, kde kromě sledovaných zdrojů a nákladů 

potřebných k realizaci výše uvedeného projektu je zde také uveden časový průběh výstavby.  
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2    PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU 

Nejdůležitějším prvkem projektového řízení je projekt. Projekt je řízeným procesem, který 

má svůj začátek a konec a přesná pravidla řízení a regulace, jinak se jedná o sled úkolů, 

jejichž výsledek se nemusí v závěru snažení setkat s očekáváním, stejně jako původní 

předpoklad objemu vstupů nemusí odpovídat získanému výstupu.      

Projekt je jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má:   

 - dán specifický cíl, jenž má být jeho realizací splněn,    

 - definováno datum začátku a datum konce uskutečnění,    

 - stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci. 

Výstavbový projekt je druh projektu, jehož cíl lze dosáhnout pouze prostřednictvím 

funkční stavby, která je výsledkem procesu stavby. Stavba je významným prostředkem 

k dosažení cílů projektu během užívání stavby. V procesu výstavby dochází ke značné 

kumulaci lidí, techniky a materiálů, které musí být organizačně zvládnuta a naplánována. U 

velkých projektů dosahuje doba realizace stavby několika let a náklady až desítky miliard 

korun. V této práci se zaměřím právě na plánování těchto zdrojů projektu.  

Plánování projektu je poslední fázi projektu, která se odehrává ,,nanečisto“. Po jejím 

skončení se zdroje dají do pohybu a projekt se vydá na definovanou cestu ke svému cíli. 

Aktivity spojené s plánováním projektu často začínají již v období zahájení a iniciace 

projektu, kdy je nutno stanovit reálné předpoklady časového plánu, potřeby realizačních 

zdrojů, odhadu rozpočtu a posouzení projektovým rizik, neboť všechny tyto parametry se 

potom objeví v ceně projektu. Konkrétní a detailní plánování pak začíná po uzavření jednání o 

kontraktu a podpisu smlouvy mezi realizačními stranami.       

V průběhu této fáze životního cyklu projektu se vyskytují tyto základní čtyři typy činností: 

• definování předmětu projektu prostřednictvím transformace cílů projektu do 
detailních popisů funkčních vlastností a specificky zaměřených činností, 

• vyváření odhadů, předpokladů, posudků a návrhů a jejich přenos do časových plánů, 
finančních rozkladů a metodických postupů, 

• optimalizace a úpravy návrhů plánů, 

• vyjednávání a schvalování optimalizovaných plánů. [1,2] 
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Obrázek 2-1 Proces plánování projektu [4] 

 

2.1   Historický vývoj 

Začátek plánování projektů je spjatý s rozvojem operační analýzy, která stanovuje optimální 

podmínky průběhu určitého procesu v rámci celého systému. V době, kdy začínal rozvoj 

průmyslové výroby a výrobní procesy byly již tak složité, že jejich řízení nemohla zvládat 

jediná osoba, začínal i rozvoj operační analýzy, z nichž největší význam má časová analýza.  

Časovou následnost jednotlivých činností v procesu přípravy a realizace zkoumá právě časová 

analýza. U jednotlivých projektů lze snadno odhadnout dopady změn, které vzniknou 

v průběhu realizace.  

U složitých projektů s řadou vzájemně navazujících činností a procesů již snadno odhadnout 

dopady změn nejde. Na časovou analýzu navazuje analýza zdrojová a nákladová (finanční). 
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První nástrojem operační analýzy byly tzv. Ganttovy diagramy, v nichž byly činnosti 

v časové ose znázorněny úsečkami bez ohodnocení a vzájemných vazeb. Na začátku 50. let 

vznikají ve velkých průmyslových firmách specializované útvary operační analýzy. Vznikají 

rovněž samostatné konzultační firmy, které se věnují oblasti vědeckého řízení. Operační 

analýze se věnují vědeckovýzkumné ústavy a zavádí se do výuky na vysokých školách. 

V roce 1953 vzniká v USA tzv. Národní společnost pro operační výzkum. Následně se 

operační analýza rozšiřuje do vyspělých zemí celého světa a v roce 1957 je založena 

Mezinárodní federace společnosti operačního výzkumu. V roce 1967 se Československo stalo 

kolektivním členem této federace. 

Při řízení složitých systémů, zahrnujících lidské zdroje, hmotné i nehmotné prvky, vznikají 

komplexní problémy, na které je aplikovaná operační analýza. Oblasti použití je výstavba, 

obchod, služby atd. Operační analýza pomáhá manažerům vypracovat podklady pro vědecky 

podložená a zdůvodněná rozhodnutí. Při řešení těchto úkolů používá matematické modelování 

a soubor matematických, statistických nebo grafických metod, které jsou souhrnně 

označovány jako metody operační analýzy. [2] 

2.2   Metoda MS Project 

V současnosti se používá aplikace MS Project, kterou využíváme pro plánování, řízení, 

sledování průběhu a vyhodnocování projektů. Umožňuje zobrazit časový průběh úkolů a 

následně vyhodnotit časovou rezervu a skluz mezi úkoly. Průběh se může sledovat 

porovnáním plánovaných a skutečných kalendářních dat zahájení a dokončení nebo kontrolou 

procentuální hodnoty dokončení jednotlivých úkolů. 

 Dále umožňuje zobrazit úkoly graficky a nadále zachovat přístup k podobným informacím o 

úkolech, vytvořit projekt zadáním úkolů a délky jejich trvání, vytvořit sekvenční závislosti 

mezi úkoly pomocí vazeb (propojování úkolů). Při propojování úkolů je vidět, jak změna 

doby trvání jednoho úkolu ovlivní data zahájení a dokončení jiných úkolů a datum dokončení 

projektu. Podstatnou součástí tohoto programu je, že dokáže přiřadit úkolům lidské, finanční a 

jiné zdroje. Výstupy z MS Project se dají znázornit na různých úrovních zobrazení. 

Podstatnou výhodou této metody je, že pokud úpravy provádějí manažeři staveb na síti, pak 

tyto změny je schopné okamžitě zaznamenat a tím rychleji reagovat na případné změny a 

problémy. [4] 
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3    PLÁNOVÁNÍ ZDROJŮ PROJEKTU 

Zdroje jsou pracovní (lidské zdroje), materiál, energie, služby, licence, práva k patentům. 

• Pracovní zdroje: Představují pracovní sílu (lidské zdroje), 

ale také stroje, dopravní prostředky, nářadí, prostory a další 

zařízení. Tato kategorie pokrývá veškeré zdroje, jejichž použití 

v projektu je podmíněno čerpáním kapacity zdroje z omezeného 

fondu. Na rozdíl od materiálu, který může být kdykoliv 

dokoupen a lze ho tedy z hlediska projektu považovat za 

neomezeně dostupný, jsou pracovní zdroje limitovány. 

• Materiálové zdroje:  Jsou zdroje, které budou během projektu spotřebovány.  

    Jejich spotřeba může být jednorázová, nebo vztažena k času.

         Za materiálový zdroj mohou být považovány i peníze. [1,3] 

Velikou část plánování zdrojů zahrnuje nákladové (finanční) plánování projektu, proto mu 

věnuji samostatnou kapitolu v této práci.  

 

3.1   Procesy kapacitního plánování 

Hlavní procesy kapacitního plánování zahrnují tyto etapy: 

• určení potřebných zdrojů projektu, jejich množství  

• sestavení a analýzu potřeby zdrojů v časové ose 

• ověření dostupnosti zdrojů 

• vyrovnání výkyvů v potřebě zdrojů zejména ve vztahu k jejich limitům 

a) Určení potřebných zdrojů 

Pro zdrojovou analýzu je proto potřebné stanovit v časovém plánu výstavby nároky na 

jednotlivé druhy zdrojů (tj. stanovit jednotlivým činnostem počet jednotek zdroje nezbytných 

pro jejich realizaci) a stanovit jejich celkové limitní množství.  
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Základním nástrojem pro ohodnocení zdrojů v rámci kapacitního plánování je odborný odhad 

nebo standardy (normy) různých úrovní. Obvykle se činnosti ohodnocují buď průměrnou 

potřebou jednotlivých druhů zdrojů v průběhu všech činností, nebo prostřednictvím tzv. 

zdrojových křivek, nebo dobou čerpání zdroje (časové období, po které je zdroj čerpán 

v průběhu trvání).  

b) Sestavení a analýza potřeby zdrojů 

Výsledkem je výpočet rozvrhu zdrojů podle časového plánu výstavby a jemu odpovídající 

nároky činností i celého projektu na zdroje, který spočívá v sumarizaci nároků činností na 

jednotlivé druhy zdrojů v jednotlivých obdobích projektu a jeho porovnání s jejich 

disponibilním množstvím, popř. vyrovnání. 

Vyrovnáním zdrojů se přitom obvykle rozumí postup rozporů, vzniklých nahromaděním 

požadavků na čerpání daného zdroje v určitém časovém období prostřednictvím jiného 

uspořádání činností v čase. Často se využívá rezerv k možným, nebo přístupným začátkům 

jednotlivých činností. [1,4] 

3.2   Plán potřeb zdrojů 

Výsledné potřeby lidí jsou rovnoměrně navrženy na staveništi tak, aby nedošlo překročení 

únosného hromadění lidi na pracovištích, v ubytovacích a sociálních zařízeních. Podobná se 

vykonává i pro zajištění a vytížení stavebních a montážních prostředků.  

Z ekonomického hlediska musíme dodržet co nejrovnoměrnější a nejvyrovnanější průběh 

stavebních a montážních prací bez prodlev v nasazení lidských zdrojů, jednotlivých 

dodavatelů a stavebních či montážních prostředků potřebných pro realizaci výstavby. Velké 

peníze stojí opakované příjezdy a odjezdy pracovníků, přesuny techniky a nevyužité zařízení 

a stroje, tedy prostoje čekání. 

Plánování potřeb se obvykle zpracovává jednotlivě pro tyto fáze: 

a) Příprava  

V této fázi se vypočítává, nebo odhaduje množství práce na projektové dokumentaci pro 

jednotlivé profese. Nejprve vedoucí projektant zpracuje návrh potřebných projektantů 

specialistů na zpracování realizační projektové dokumentace (Detail Design) a návrh je pak 
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srovnáván s celkovými náklady na zpracování dokumentace. Jednání je vedeno za účasti 

příslušné investorské organizace, manažera realizace projektu a vedoucího projektanta. Ze 

schváleného návrhu se zpracuje souhrn přidělených prostředků k jednotlivým profesím. 

Z tohoto souhrnu také zjistíme, kolik práce je potřeba nakoupit od spolupracujících 

organizací. 

b) Dodávky 

V této fázi se stanoví podíl dodávek z podniku manažera projektu a podíl dodávek 

subdodavatelů. Zpravidla se plán potřeb zdrojů pro dodávky subdodavatelů nezpracovává. 

Manažer projektu si určí pouze požadavky na kontrolu jejich činností, ale zajištění potřebných 

zdrojů, profesních, tak materiálových, je v zodpovědnosti subdodavatelů. 

c) Výstavba 

V této fázi se stanoví zdroje pro zařízení staveniště, jako jsou stravovací, ubytovací, sociální 

a technické prostory účastníků výstavby, v souladu s plánem provádění stavby na staveništi. 

Odhady potřeb se stanoví dle údajů z předchozích projektů a na základě zkušeností. [2] 

 

3.3   Výstupy plánování zdrojů 

Výstupy plánování zdrojů (zdrojové analýzy) bývají v tabulkové formě (jako číselná 

sumarizace zdrojů) a v grafické podobě (histogramy nebo součtové S-diagramy). Plán čerpání 

zdrojů v běžné nebo kumulované formě se obvykle vypočítá ze síťového grafu ve dvou 

variantách: 

• z termínu nejdříve možných 

• z termínu nejpozději přípustných 

Dostáváme tak dva histogramy nebo dvě S-křivky, které tvoří meze, v nichž by se projekt při 

úspěšném provádění měl pohybovat. Při vyhodnocování skutečnosti se k nim přidává třetí 

křivka – skutečné čerpání. V praxi se někdy využívá křivky zpracované na základě nejdříve 

možných termínů. [2] 
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3.3.1   Histogram (sloupcový graf) 

Histogramy potřeby zdrojů znázorňují množství zdrojů potřebných pro zhotovení určité části 

projektu. Pro každý diagram se provádí kumulace zdrojů podle stejných veličin. Tyto výstupy 

bývají součástí plánů provádění (organizace) výstavby. Pro potřeby těchto plánů jsou 

histogramy zpracovávány postupně v jednotlivých fázích projektu. Histogramy se 

zpracovávají přímo specializovanými SW produkty na základě časového plánu ohodnoceného 

zdroji. 

Druhou možností je vycházet z tabulky zdrojů v závislosti na čase a histogramy vytvořit 

pomocí obecného softwaru, např. MS Excel jak můžeme vidět na obrázku 3-1. 

 

Obrázek 3-1  Histogram pracovníků [2, str. 130] 

Sestavy se zpracovávají samostatně pro nasazení každého zdroje. V případě stejných jednotek 

(např. nasazení pracovníků v normohodinách) lze kumulovat různé zdroje (např. různé 

profese) do jednoho histogramu, čímž lze získat přehled o počtu pracovníků na stavbě 

v daném okamžiku. 

Do jednotlivých histogramů můžeme vyznačit limitní počty zdrojů v průběhu realizace a po 

výpočtu provádět vyrovnání zdrojů nebo upozornit na překročení limitu zdroje v daném čase a 

přijmout okamžitá nápravná opatření. [2] 
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3.3.2   Součtové (kumulativní) S-diagramy 

Obsahují součtovou křivku, která znázorňuje kumulativní nároky na zdroje v průběhu celého 

období. S-křivky ukazují kumulovaný růst zdrojů v čase, což je důležité zejména pro 

sledování celkového množství zdrojů v průběhu výstavby. 

Tento grafický výstup, který můžeme vidět obrázku 3-2, dává okamžitou informaci o průběhu 

realizace požadovaného zdroje v kumulované formě.  

 

Obrázek 3-2 Sloupcový graf s S-křivkou [2, str. 119] 

Vyhodnocení se provádí k určitému datu, takže se jedná o závislost času na určité poměrné 

veličině (Kč, Nh, m, m3, atd.). Při zpracování S-křivek se využívá dvou základních druhů 

zobrazení: 

• první S-křivka znázorňuje plánované hodnoty (plán) a druhá potom skutečný stav 

(skutečnost). Tato S-křivka je ukončena v době vyhodnocení. 

• S-křivka (skutečnost) může pokračovat až do vypočteného konce projektu 

(aproximace) nebo může být nahrazena třetí S-křivkou, která kopíruje předpokládanou 

trajektorii realizace. V tomto případě se nazývá předpověď. [2,str. 119] 
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4    PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ 

Základní podmínka úspěšné realizace projektu spojeného s výstavbou je navrhnout a dokončit 

stavbu a umožnit její provoz za stanovených ekonomických podmínek, za kterých je dosaženo 

ekonomických cílů projektu. V užším smyslu pro realizaci projektu z hlediska možných 

nákladů, které bude nutné vynaložit na realizaci projektu. Tyto náklady jsou spojeny hlavně se 

spotřebou zdrojů v čase a včetně vynakládání lidské práce při realizaci projektu. 

Plánování nákladů na projekt se realizuje ve dvou krocích: 

• plánování celkových nákladů stanovených na realizaci projektu spojeného 

s výstavbou 

• plánování nákladů na realizaci jednotlivých činností projektu a shodné rozvržení 

čerpání zdrojů 

Celkové náklady na předmět projektu (stavby), tak jak postupně vznikají v průběhu projektu 

spojeného s výstavbou, lze rozdělit na: 

a) celkové pořizovací náklady: 

• cena pozemku 

• náklady na pořízení stavby (náklady vznikající v přípravných fázích, souborového 

řešení projektu, realizační přípravy a realizace); základem je cena souborového řešení 

projektu za zhotovení stavby, od ní se obvykle odvozuje cena projektových prací, 

inženýrských služeb a další skupiny nákladů 

b) náklady na užívání: 

• náklady na provoz stavby (běžné provozní náklady) 

• náklady na opravy a údržbu stavby 

c) případné náklady na likvidaci (většinou se zahrnují až do navazujícího projektu) 
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Hlavní procesy řízení nákladů zahrnují: 

• navrhování nákladů 

• rozpočtování nákladů 

• kontroling nákladů [2] 

 

4.1   Navrhování nákladů 

Základním vstupem pro navrhování nákladů je zejména stanovení ekonomických cílů 

projektu ve studii proveditelnosti. Ekonomické cíle jsou stanoveny zadavatelem projektu, se 

rozpracovávají na úrovni dokumentace Basic Design v závislosti na časovém plánu. Manažer 

projektu musí před zahájením realizace vytvořit základní podmínky pro zabezpečení cílů 

připravovaného projektu. Vyplývá z toho, že ve fázi zadávání projektu provádí manažer 

projektu rozplánování finančních prostředků podle zvoleného způsobu výstavby na jednotlivé 

hlavní účastníky výstavby a jejich (dodávky). 

Plánování nákladů na úrovni dokumentace Basic Design (ve fázi zadávání) se nejčastěji 

provádí odhadem nákladů na základě zkušenosti z podobně realizovaného projektu. Tento 

odhad se modifikuje na základě proměnlivých parametrů zohledňujících čas, inflaci, situaci na 

stavebním trhu apod., parametrickým modelováním nebo navrhováním nákladů na jednotlivé 

práce a jejich sčítáním za celé období realizace projektu. Pro návrh pořizovacích nákladů je 

důležité znát členění nákladů do porovnatelných nákladových skupin. 

Návrhy pravděpodobných nákladů se týkají všech zdrojů, které budou v rámci projektu 

používány. Navrženy musí být hlavně základní druhy nákladů, tj.: 

a) náklady na stavební dílo a soubory zařízení 

• náklady na materiál a zařízení (stavební prvky a materiály, stavební konstrukce, 

materiály pro instalace, stroje a zařízení) 

• náklady na stavební práce 

• náklady na montážní práce 
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• náklady na náhradní díly apod. 

b) náklady inženýrských činností 

• náklady na řízení projektu (manažer projektu, manažer realizace projektu, vedoucí 

inženýři projektu, manažer řízení jakosti) 

• náklady na zpracování realizační dokumentace 

• náklady na kontrolní operace a projektový kontroling 

• náklady na řízení nákupu 

• náklady na výkon dozorů na staveništi 

• náklady na pracovníky při zkouškách a uvádění do provozu apod. 

U inženýrských činností se zpravidla odhadují potřebné hodiny (zdroje) pro jednotlivé 

profese, které se následně člení do různých zúčtovatelných kategorií. Jedním ze způsobů 

předběžného určení nákladů na výstavbu je použití cenového ukazatele na měrnou jednotku 

stavebního objektu. U budov je touto jednotkou 1m3 obestavěného prostoru (OP). Databázi 

cenových ukazatelů je možno použít vlastní z již dříve realizovaných projektů nebo převzít 

publikované údaje. Specifickou možností je použití metody a ukazatelů z vyhlášky o 

oceňování majetku. [2] 

4.1.1   Vstupní informace odhadu nákladů 

Vstupní informace odhadu nákladů projektu můžeme rozčlenit podle jejich vzniku na: 

• podnikové procesní zdroje 

o podnikové metodiky a pravidla odhadů 

o podnikové vzory a šablony pro provedení odhadů 

o předchozí informace z dříve realizovaných projektů 

• definice předmětu projektu jako reprezentace potřeb zadavatele a popis cílů projektu 
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• podrobný rozpis prací a popisy jednotlivých elementů  

• plán projektu – popis předpokládaných metod a pravidel pro monitorování, řízení 

kontrolu projektu 

• harmonogram a plán trvání jednotlivých aktivit 

• plán obsazení projektových rolí a jednotlivých pozic 

• údaje z okolí podniku 

o tržní podmínky (na trhu dostupné produkty, služby) 

o obchodní databáze (ceníky, databáze dodavatelů) 

o expertní posudky, zprávy 

• seznam globálních rizik projektu s jejich předběžnou kvantifikací [1] 

4.1.2   Nástroje a techniky odhadu 

Na základě vstupních informací je pak proveden vlastní odhad, za pomocí nástrojů a 

technik odhadu použitých jednotlivě, nebo v kombinaci. Nejběžněji jsou používány tyto 

metody: 

• analogie 

• odhad podle sazeb jednotlivých zdrojů 

• odhad zdola nahoru 

• parametrický odhad 

• software pro podporu řízení projektů 

• analýza nabídek dodavatelů 

• ostatní odhady 
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4.1.3   Varianty odhadu nákladů 

Základní typy odhadů nákladů projektu s následujícími vlastnostmi: 

• hrubý odhad – je odhadem ,,shora“ , se provádí bez použití detailních údajů na 

základě znalosti historických projektů a základních parametrů předmětu 

odhadovaného projektu, jako jsou množství, kapacita apod. 

• přibližný odhad – je zpracován stejně jako hrubý odhad, ale jsou zde 

rozpracovány detaily na vyšších úrovních podrobného rozpisu prací, předpokládá 

se pracnější zpracování o 50% než u hrubého odhadu. 

• definitivní odhad – je odhad ,,zdola“ na základě dostatečně podrobných údajů, 

jako např. kalkulace subdodavatelů, předběžně rozpracované plány projektu, 

jednotkové ceny komponent apod. [2] 

I při maximálním využití všech nástrojů a metod pro vytvoření odhadu nákladů a po 
využití všech osobních i historických zkušeností dojde k odchylkám mezi původním 
odhadem nákladů a rozpočtem projektu a skutečně čerpanými náklady. 

Možné problémy a zdroje nepřesností odhadů jsou: 

• nedostatečně definovaný předmět projektu 

• neporozumění výkladům a zkreslení v podrobném rozpisu prací 

• nevhodně navržený harmonogram, nebo příliš optimistický harmonogram 

• špatně navržená organizační struktura projektu a obsazení projektových rolí 

• špatně volené techniky odhadů a početní chyby 

• nesprávně provedená analýza nebo úplné zahrnutí nákladů na rizika projektu 

• neporozumění nebo opomenutí připočtení méně obvyklých typů nákladů např. 

inflační koeficient, náklady na financování, vyplacené bonusy a provize 

• chyby ve výpočtu koeficientů režijních nákladů nebo jejich nesprávné použití [1] 
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4.2   Rozpočtování nákladů  

Rozpočet je nedílnou součástí Plánu projektu. Je jednou z nejdůležitějších charakteristik 

projektu a je nezbytným podkladem pro koordinaci všech činností a dílčích dodávek, které 

jsou součástí projektu, a pro kontrolu postupu projektu vzhledem k jeho plánu. 

Rozpočty rozlišujeme: 

• rozpočet (propočet) projektu v jeho přípravné fázi, který pracuje obvykle 

s ukazateli podle dříve realizovaných projektů doplněnými odhady na základě studií 

koncepčního řešení projektu 

• souborný (souhrnný, komplexní) rozpočet projektu zpracovaný na základě 

dokumentace souborného řešení projektu (dokumentace Basic Design) a strukturních, 

časových a zejména kapacitních plánů 

• podrobné rozpočty obvykle na úrovni určitých částí projektu (podle dokumentace 

Detail Design) 

• dílčí rozpočty, které se vztahují k prvkům projektu a které je možno využít pro 

rozpočty výše uvedené  

Podkladem pro stanovení nákladů na nejnižší úrovni plánování jsou nejčastěji cenové 

informace z již uzavřených smluv se subdodavateli. Před uzavřením příslušných smluv se 

využívá oceněných nabídek, popř. různých katalogů a interních databází. [2] 

Druhy nákladů projektu: 

• přímé náklady – lze přímo přiřadit k projektu jako účetní vyjádření zdrojů čerpaných 
při realizaci projektu, například: 

o práce 

o materiál 

o pořízení nebo pronájem technologií 

o cestovné 
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o licence a poplatky 

o nákup subdodávek 

o externí služby projektu – přepravné, likvidace odpadu  

o pojištění 

o náklady na financování projektu 

• nepřímé (režijní) náklady – se do projektu většinou promítnou na základě 
procentních koeficientů předepsaných ekonomickým manažerem podniku a zpravidla 
zahrnují: 

o osobní náklady, například platy managamentu společnosti a pracovníků 

v podpůrných organizačních jednotkách, cílové odměny 

o podíl krytí nákladů společných a podpůrných funkcí podniku – marketing, 

externí služby 

o náklady na provoz budov a technologií společnosti 

o daně a odvody apod. 

• ostatní náklady – nejsou zahrnuty v žádné předchozí kategorii 

o rozpočet na krytí obtížně předvídatelných vlivů 

o manažerskou rezervu, která je vytvořena pro krytí vlivů neznámých rizik 

o vyplacené bonusy obchodníkům, provize a jiné náklady [1] 
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5    FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 

Je nutné mít přesnou představu o způsobu a postupu financování už v předinvestiční fázi. 

K tomu musíme provést finanční analýzu projektu. Její výsledek je obvykle součástí studie, 

která je pak podkladem pro rozhodnutí, zda bude projekt realizován a v jaké koncepční 

variantě. 

Podle výsledku finanční analýzy projektu je pak prováděno finanční plánování projektu, jehož 

předmětem je: 

• řízení (usměrňování) procesu získávání finančních zdrojů: 

o  ze zdrojů vlastních (např. z vloženého kapitálu, použitelného zisku, odpisů) 

o ze zdrojů cizích (např. z bankovních úvěrů) 

• optimalizace průběhu, přidělení finančních zdrojů ke krytí plánovaného průběhu 

nákladů 

• uvolňování finančních prostředků dodavatelům podle dohodnutého platebního režimu 

• kontrola průběhu realizace z hlediska čerpání nákladů v daných etapách 

Způsob platby dodavatelům: 

• v hotovosti (méně časté) 

• šekem (u nás málo rozšířené) 

• bankovním příkazem – převodem (nejčastěji) 

• směnkou 

• akreditivem (smlouva mezi investorem a bankou) [2] 
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Cena za provedené práce, dodávky nebo služby se určuje dohodou mezi odběratelem a 

zhotovitelem. Doporučuje se písemná forma smlouvy o dílo nebo o provedení práce. Cena 

v nich může být stanovena jako: 

• pevná – vhodná v případě specifikovaných prací s dobou trvání do jednoho roku 

• pružná – uplatňuje se při dlouhodobějších smlouvách nad jeden rok 

Hlavním úkolem finančního plánu projektu je v první řadě skloubit dvě základní hlediska: 

• účetní – dosahování očekávaných příjmů a výdajů v předepsaném uspořádání 

• finančních toků – řízení toku hotovostí a likvidity, způsobem přijatým podnikem a 

vedoucím k dosažení cílů projektu. 

Plán se sestavuje na základě finanční analýzy projektu v souladu: 

• s údaji časového plánu 

• podle plánovaného průběhu nákladů 

• v souladu s ujednáními o čerpání finančních zdrojů 

Finanční plán projektu musí být předmětem trvalé součinnosti managementu projektu (jeho 

příslušné části) s finančními a účetními útvary příslušného podniku. V souladu s finančním 

plánem projektu se nejčastěji sestavuje platební kalendář, který podrobně stanoví sled a 

postup plateb. V časovém rozvržení plateb mohou být stanoveny termíny nejdříve i nejpozději 

přípustné. Podle platebního kalendáře se plánuje potřeba finančních prostředků s určením 

termínu, výše a zdroje jejich čerpání jak můžeme vidět na obrázku 5-1 a 5-2 . [2]  

 

Obrázek 5-1 Finanční plán realizační fáze projektu [2, str. 130] 
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Obrázek 5-2 Graf finančního plánu [2, str. 130] 
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6    APLIKACE PLÁNOVÁNÍ ZDROJŮ A NÁKLADŮ PROJEKTU NA 

PRAKTICKÉM PŘÍKLADĚ 

6.1   Charakteristika a popis stavby 

V praktické části této bakalářské práce chci předvést plánování zdrojů a nákladů projektu na 

konkrétní stavbě prodejny potravin LIDL v Praze 4. Objekt je zděný, budova má tvar 

obdélníku o rozměrech 42,5x30,5 m a výšku v hřebeni je 7,5 m. Objekt je rozdělen na hlavní 

část prodejnu potravin a prostory pro zaměstnance. Většina místností má světlou výšku 3,0 m. 

Hlavní nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový skelet tvořený sloupy, mezi nimiž 

budou vyzděny obvodové stěny z tvárnic POROTHERM. Stavba je rozdělena do 12 

stavebních objektů: 

SO01 Prodejna potravin 

SO02 Zpevněné plochy 

SO03 Místní komunikace 

SO04 Sadové úpravy 

SO05 Reklamní pylon 

SO06 Veřejné osvětlení 

SO07 Telefonní přípojka 

SO08 Přípojka NN 

SO09 Splašková kanalizace 

SO10 Dešťová kanalizace 

SO11 Přípojka vodovodu 

SO12 Přípojka plynovodu  
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6.2   Popis stavebně-technického řešení objektů 

SO01 – prodejna potravin 

Výkopy 

Po provedení HTÚ (snížení úrovně terénu), budou strojně provedeny výkopy pro základové 

patky a pasy. Předpokládaná maximální hloubka výkopů je 2,5 m od úrovně podlahy objektu 

prodejny. Pod parkovištěm bude vyměněna část původní zeminy a provedeno vápnění a 

hutnění (cca 0,5 m pod plochou parkoviště). Vychází se z geologického průzkumu staveniště. 

Základy 

Založení objektu bude provedeno plošně na betonových pasech a patkách. Pod sloupy budou 

provedeny patky 2,4x2,4m a 1,5x1,5m spojené pasy šířky 0,6 m. Základy budou vyztuženy 

konstrukční výztuží. Pod základy bude vyrovnávací vrstva podkladního betonu tl. cca 50 mm. 

Veškeré viditelné betony základové konstrukce (u zásobovací rampy) budou zalícovány 

s vnější hranou neomítnuté zdi a omítnuty cementovou maltou na úroveň vnější omítky zdiva. 

Pod hydroizolací a geotextilií bude 50mm hutněného písku, dále 200mm hutněného štěrku 

(45MPa) a hutněný násyp. Základové konstrukce nad úrovní terénu jsou izolovány 

materiálem STYROFOAM ROOFMATE SL tl. 50 mm. 

Svislé nosné konstrukce 

Obvodové stěny jsou zděné z tvarovek POROTHERM 36,5 P+D na MVC 25. Obvodové 

stěny jsou členěny ŽB sloupy o rozměrech 400/300 mm. K zabránění vzniku deskami 

extrudovaného polystyrenu tl. 70 mm v půdoryse přetažená o 50 mm na každou stranu sloupu. 

Ta vytváří lizény šíře 500 mm tl. 50 mm. Pod úrovní terénu a nad terénem do výšky vytažené 

hydroizolace jsou sloupy izolovány materiálem STYROFOAM ROOFMATE SL tl. 70 mm. 

Překlady nad otvory v nosných stěnách jsou keramické prefabrikované POROTHERM 23,8 

prováděné dle typových detailů POROTHERMU. Na otvory větší světlosti se použijí 

železobetonové monolitické překlady. 
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Příčky jsou zděné z tvarovek POROTHERM 11,5 P+D na MVC 25. Rozdělení předsíňky 

s umyvadlem a vlastního WC bude provedeno pomocí montované stěny s povrchem 

z omyvatelné fólie. 

Překlady nad otvory v příčkách jsou tvořeny dvojicemi ocelových úhelníků L 50x50x5 mm 

obalené rabicovým pletivem. Příčky v objektu obchodu a služeb jsou navrženy 

ze sádrokartonu. 

Průvlaky budou mít převážně výšku 300 mm. Nad výkladci proběhne železobetonový 

průvlak výšce 610 mm. Z vnějšího líce budou průvlaky obloženy deskami Styrodur tl.50mm. 

U výloh se provede dodatečný obklad betonových konstrukcí z vnějšího líce k rámům výloh 

(vnější nadpraží a ostění).  

Vnější výstup na rampu zásobování bude po schodišti. Schodiště je provedeno jako betonový 

monoblok s betonovou stěnou jako zábradlím. Viditelné betonové konstrukce provádět jako 

pohledový beton bez stěrkování a dodatečných úprav.  

Stropy a podhledy 

V prodejním prostoru, manipulačním prostoru, vedlejších prostorech a obezděném prostoru 

rampy jsou použity desky z minerálního vlákna s ostrými hranami, nehořlavé podle DIN 4102 

(požární odolnost F – 30 dle platných norem), v intarzovaném formátu 60 x 60 cm. 

Konstrukce podhledu bude kovová ( šířka cca 20 mm ) viditelná, v bílé barvě, která umožňuje 

výměnu stropních desek (ARMSTRONG, AMF, ODENWALD) s pozinkovaným zavěšení na 

nastavitelných závěsech z nosné části střechy. Ukončení u stěn zprostředkují bílé L- profily. 

Nosné profily je nutné umístit zásadně v příčném směru na osu prodejny. Podhled v zádveří a 

na rampě je kotven proti nadzvedávání nárazem větru. V prodejně bude podhled kladen na 

celou kazetu od pokladen.  

V příčném směru bude osa prodejny na spojovací liště mezi dvěma kazetami. Umístění 

výústek vzduchotechniky, VZT jednotek a RWA klapek, respektive mřížek v rovině podhledu 

je podřízeno rastrování podhledu. V technické místnosti a administrativní části je strop 

železobetonový. V technické místnosti zůstane jako pohledový železobeton (bez podhledu) 

barva bílá, povrch bude přestěrkován a vymalován. 
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Ve stropní desce je potřeba umístit chráničku (d=2,5cm) vedle rozvaděče nad svislým žlabem 

pro vedení datových kabelů a chránička ve stropě pro ventilátor. V administrativní části bude 

strop omítnut a vymalován. 

Zastřešení 

Střecha je pultová o sklonu střešních rovin 3%. K hlavní střeše je připojena střecha rizalitu 

pro vstup a košíky. Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonový vazník na celé rozpětí 

haly (20,5 m) v osové vzdálenosti cca 5,00 m. Krytina PVC barvě šedá. Ve střešním plášti je 

použito PVC fólie (proti prorůstání kořínky), desky Rocwool nebo Orsil, parozábrana, 

trapézový plech a vazníky. Střecha-podstřešní prostor není větraný, je součástí interiéru. 

Návrh skladeb zelené zahrady je v samostatné části tohoto projektu. Součástí je i závlaha. 

Odvodnění pultové střechy je řešeno vpusti (vyhřívané) v místě nejnižšího vyspádování, 

dešťové svody jsou v provedení s ochrannými košíky v materiálovém provedení z 

předkorodovaného titanzinku. Dešťové svody jsou navrženy ve fasádě za ŽB sloupem (těsně 

vedle lizénů) nebo rohem budovy. Dešťové svody na straně k parkovišti nejsou. 

Podlahové konstrukce 

Zatížení podlahových konstrukcí včetně podlahy v prodejně, manipulačních prostorech a 

v trase pohybu zboží (z rampy do regálů). – minimální únosnost 10kN/m2. Provedení 

dilatačních spár v podlahové desce prodejny odsouhlasit s f.LIDL, budou provedeny pouze 

příčné spáry. Nosná podlahová žb betonová deska tl.200mm bude z betonu B20 a bude 

oboustranně vyztužena 2x KARI sítí 6/150/150 při obou površích. Deska bude betonována 

bez trvalých dilatačních spár, při betonáži se v 1/3 a ve 2/2 délky desky vynechají dva 

smršťovací pruhy šířky cca 1000mm, které budou dobetonovány po proběhnutí smrštění 

uloženého betonu. V šířce 1m bude po obvodě do podlahy i vložen pruh tepelné izolace 

STYROFOAM – ROOFMATE SL tl. 50 mm. 

Případný přesný výpočet bude proveden dodavatelem podlahy. Pro prostor prodejny, 

manipulační prostor a prostor trasy pohybu zboží budou použity keramické kameninové 

podlahové dlaždice podle DIN EN 176, kvalita „rovné“, protiskluzné, tř. R 9 se zvýšeným 

požadavkem na rovnost s diferencemi výšek mezi sousedními dlaždicemi ≤ 0,5 mm. Barva 

dlaždic je žlutě žíhaná, rozměr 200 x 200 mm. Položení dle směrnic výrobní firmy; vibrační 

pokládka „na vazbu“. (OSTARA, ZAHNA, TOPGRES). 
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V chodbě, prostorech pro personál a WC bude keramická podlahová dlažba řešena obdobně 

jako v prostoru prodejny. Bude opatřena keramickým soklem ze soklových dlaždic (Taurus 

granit, obj.č.:74S) Stejná dlažba bude použita v objektu obchodu a služeb. 

Úpravy povrchů vnější 

Na zděné stěny je použita tepelně izolační jádrová omítka POROTHERM TO tl. 20mm a 

krycí omítka POROTHERM UNIVERSAL tl. 5 mm. Na lizény z kontaktní tepelné izolace je 

použita tenkovrstvá stěrková omítka tl. cca 3 mm. Barva omítky fasády je bílá RAL 9010, 

barva lizén je achátově šedá, RAL 7038; kolem budovy je třeba na fasádě vytvořit sokl proti 

odstřikující vodě, výška: 40 cm, vztažný bod - niveleta podlahy, paralelně probíhající 

s okapem, barva: achátově šedá, RAL 7038. 

Úpravy povrchů vnitřní 

Zdi prodejny budou omítnuty vápenocementovou omítkou tl. 15 mm. Ochrana omítaných 

rohů a ostění bude v celém objektu zajištěna podomítkovými pozinkovanými rohovníky. 

Výplně otvorů 

Konstrukce budou z lehkého kovu s profily podle DIN 17611 v termicky oddělené a tepelně 

izolované konstrukci. Součástí výkladců a oken jsou hliníkové parapety v RAL 7040. Na 

severní fasádě je jedno okno 1250x1500 mm. Všechny dveře mají ocelové lisované nedělené 

obvodové zárubně obemykající stěnu v celé tloušťce, s falcem pro gumové těsnění. Všechny 

vnější dveře mají na vnitřní straně kartáčovou lištu proti hmyzu. Nad venkovními ocelovými 

dveřmi bude osazena okapnička (titanzinková, RAL 7040). Všechny dveře se opatří 

zarážkami na stěnu, proti klice dveří. 

Vnitřní dveře z  prodejního prostoru k prostorám zázemí jednokřídlé, ocelové, vždy modré 

v RAL 5010, s vrchním dveřním zavíračem, cylindrický zámek a vyměnitelná vložka, ze 

strany prodejny pevná oliva. Osazeno širokoúhlé kukátko. 

Klempířské výrobky 

Veškeré oplechování je provedeno z předkorodovaného titanzinku (Rheinzink), (nejméně 0,7 

mm silného). 
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SO02 Zpevněné plochy 

Jedná se o výstavbu parkovacích ploch před novou prodejnou potravin LIDL včetně chodníků 

a komunikačního spojení napojení zásobovací rampy objektu. Příjezd na parkoviště a k rampě 

bude umožněn z nové navržené účelové místní komunikace. 

SO03 Místní komunikace 

Jde o stavbu místní komunikace – účelové, funkční třídy C3-30 v Praze 4 zabezpečující 

propojení stávajících objektů, dále příjezd na parkoviště nově navrženého objektu a zajištění 

zásobování objektu. 

SO04 Sadové úpravy 

V prostoru parkoviště jsou navrženy stromy s malou korunou – babyka, klen. Plocha záhonů 

pod stromy v parkovišti bude osazena nízkým pámelníkem. Podél Opatovské ulice je 

navržena alej hlohů, střídavě červeně a bíle kvetoucích. Pod nimi je navržen pás nízkých keřů. 

Podél ulice Kulhavého je v travnaté ploše navržena alej jerlínů se štíhlou korunou a třešní 

ptačí. Také pod jerlíny bude vysazen pás nízkých keřů. 

SO05 Reklamní pylon 

V severní části pozemku u křižovatky Opatovská – Kulhavého bude umístěn reklamní pylon – 

stožár výšky 7 m s osvětleným logem. Logo 2,5x 2,5 m a stožár jsou dodávkou investora. 

Zhotovitel provede betonový základ 2,5 x 2,5 x 1,0 m se zabetonovaným kotvením pro stožár.  

SO06 Veřejné osvětlení 

Venkovní prostor před prodejnou včetně parkoviště bude osvětlen soustavou 14 svítidel. Ty 

budou na 9 ocelových bezpatkových stožárech. Stožáry jsou osazeny jedním nebo dvěma 

svítidly. 

SO07 Telefonní přípojka 

Pro připojení nové prodejny bude zbudována nová přípojka telefonního vedení pomocí 

zemního vedení kabelem. Hlavní přípojka telefonu bude zavedena přímo do zajištěného 

prostoru. Vedení bude instalováno v kabelovém žlabu nad podhledem. 
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SO08 Přípojka NN 

Z nové trafostanice bude vyvedeno zemní kabelové vedení stávající ze dvou kabelů. Jeden 

kabel je uvažován jako rezerva. Na fasádě prodejny bude instalována připojková skříň 

s čtyřmi pojistkovými sadami (dvě pro přípojku, jedna pro vývod do prodejny, jedna jako 

rezerva) 

SO09 Splašková kanalizace 

Bude odvádět splaškové odpadní vody od sociálních a provozních zařizovacích předmětů. 

Z objektu je vedena přípojka do stávající šachty. Při napojování do šachty je třeba postupovat 

směrem od šachty v kladení trubního vedení.  

SO10 Dešťová kanalizace 

Je navržena trasa kanalizace, svádějící dešťové vody z parkovišť a ze střechy objektu. Trubní 

rozvod bude z kameniny. Odvod dešťových vod z komunikace je odveden do stávajících 

šachet ve vozovce pomocí silničních vpustí, které se nachází podél areálu. 

SO11 Přípojka vodovodu 

Hlavní potrubní rozvod bude na 80°C. Přípojka je vedena před objektem v zemi. Vodoměrná 

soustava bude osazena ve vodoměrné šachtě v technické místnosti. V objektu je proveden 

samostatný pitný a požární rozvod vody. 

SO12 Přípojka plynovodu  

Plynovodní přípojka bude napojena navrtávkou ze stávajícího středotlakého plynovodu DN80 

v zemi z trub plastových. Trubní rozvod bude uložen na pískovém loži. Podsyp trubního 

rozvodu bude tl.10 cm a obsyp tl.20 cm. Plynovod bude opatřen výstražnou folií žluté barvy. 

Trubní rozvod je zakončen HUP v plynoměrné skříni osazené v nice vně budovy. 
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6.4   Nákladové ocenění projektu výstavby 

Náklady na zhotovení stavby jsou složeny z těchto částí: 

N = ZRN+VRN+KČ+PČ+IČ 

• ZRN – základní rozpočtové náklady 

• VRN – vedlejší rozpočtové náklady 

• KČ – kompletační činnost 

• PČ – projektová činnost 

• IČ – inženýrská činnost 

Z projektové dokumentace jsem vyčetl kubatury, plochy a délky všech stavebních objektů. 

Na základě jejich specifikace jsem zatřídil stavební objekty dle JKSO a pomocí ukazatelů 

průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku jsem stanovil konečnou cenu.   

U objektů SO05 a SO06 jsem jejich cenu převzal z rozpočtu viz. tabulka 6-1. Tato cena 

představuje základní rozpočtové náklady stavby. 

Číslo  Název JKSO m.j. množství Kč/m.j.  cena (Kč) 

SO01 prodejna potravin 8018211 m³ 12578 5949 74826522 

SO02 zpevněné plochy   m² 5105   7138880 

SO02a komunikace 8225231 m² 2710 826 2238460 

SO02b parkoviště - parkovací místa 8222971 m² 1150 3367 3872050 

SO02c chodníky 8222731 m² 1245 826 1028370 

SO03 místní komunikace 8222571 m² 655 3367 2205385 

SO04 sadové úpravy 8232711 m² 1850 507 937950 

SO05 reklamní pylon   ks 1 10000 10000 

SO06 veřejné osvětlení - stožáry    ks 9 34316 308844 

SO07 telefonní přípojka 8288211 m 35 16600 581000 

SO08 Přípojka NN  8287311 m 16 958 15328 

SO09 splašková kanalizace 8272111 m 194 10665 2069010 

SO10 dešťová kanalizace 8272511 m 323 10945 3535235 

SO11 přípojka vodovodu 8271111 m 39 6255 243945 

SO12 přípojka plynovodu 8275921 m 51 8441 430491 

    
celkem 92302590 

Tabulka 6-1 Zatřídění dle JKSO a ocenění stavebních objektů dle RUSO  
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V tabulce 6-2 jsou oceněny jednotlivé fáze vlastního objektu a to pomocí procentuální sazby 

ze základny, kterou v tomto případě tvoří vlastní objekt prodejny potravin SO01. 

 

1) Spodní stavba HSV 1,2 ; PSV 711 1,7+4+15=7,2% 5387509,6 
2) Horní stavba HSV 3,4 11,9+7,5=19,4% 14516345 
3) Dokončovací práce   73,40% 54922667 

    
74826521,6 

Tabulka 6-2 Rozdělení nákladů hlavního objektu SO01 

 

Následuje nákladové ocenění kompletačních činností, cena projektové a inženýrské práce. 

Podle výše ZRN byly podle projektové dokumentace stanoveny procentuální sazby pro VRN, 

PČ, IČ a KČ. 

 

ZRN   92 302 590 
VRN 5% ZRN 4 615 130 
PČ a IČ 4% ZRN 3 692 104 
KČ 4% ZRN 3 692 104 
Cena celkem   104 301 928 

 

Tabulka 6-3 Celkové náklady na zhotovení stavby 
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název 
PČ 

cena 
PČ 

IČ 
cena 
IČ 

cena 
celkem 

jednotlivé 
položky 

[%] [tis.Kč] [%] [tis.Kč] [tis.Kč] [tis.Kč] 

dokumentace pro územní řízení 

12 443 4 148 591 

390 

územní řízení 100 

územní rozhodnutí 101 

výběrové řízení na projekt 

23 849 3 111 960 

23 

smlouva s projektantem 36 

dokumentace pro stav. povolení 709 

stavební řízení 93 

stavební povolení 99 

prováděcí dokumentace 
24 886 3 111 997 

828 

výběrové řízení na zhotovitele 169 

smlouvy na realizaci     5 184 184 184 

dokumentace skut. provedení 5 184 18 665 849 849 

kolaudační řízení 
    3 111 111 

44 

kolaudační rozhodnutí 67 

celkem 64% 2362 36% 1330 3692 3692 

 

Tabulka 6-4  Rozdělení nákladů na PČ a IČ 

 

 

 



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 prodejna potravin Lidl 480 dny 15.2. 07 17.12. 08

2 plánování 190 dny 15.2. 07 7.11. 07

3 příprava projektu 10 dny 15.2. 07 28.2. 07

4 výběrové řízení na projekt 1 týden 15.2. 07 21.2. 07

5 smlouva s projektantem 1 týden 22.2. 07 28.2. 07

6 předprojekt 80 dny 1.3. 07 20.6. 07

7 dokumentace pro územní řízení 8 týdny 1.3. 07 25.4. 07

8 územní řízení 4 týdny 26.4. 07 23.5. 07

9 rozhodnutí o umístění stavby 4 týdny 24.5. 07 20.6. 07

10 projekt 100 dny 21.6. 07 7.11. 07

11 dokumentace pro stavební povolení 12 týdny 21.6. 07 12.9. 07

12 stavební řízení 4 týdny 13.9. 07 10.10. 07

13 stavební povolení 4 týdny 11.10. 07 7.11. 07

14 provádění 290 dny 8.11. 07 17.12. 08

15 příprava provádění 60 dny 8.11. 07 30.1. 08

16 výběrové řízení na zhotovitele 8 týdny 8.11. 07 2.1. 08

17 prováděcí dokumentace 12 týdny 8.11. 07 30.1. 08

18 smlouva na realizaci 2 týdny 3.1. 08 16.1. 08

19 stavebně technologická příprava 2 týdny 17.1. 08 30.1. 08

20 vlastní provádění 175 dny 31.1. 08 1.10. 08

21 odevzdání a převzetí staveniště 1 týden 31.1. 08 6.2. 08

22 realizace stavebních objektů 170 dny 7.2. 08 1.10. 08

23 SO01 - prodejna potravin 170 dny 7.2. 08 1.10. 08

24 SO01a - spodní stavba 8 týdny 7.2. 08 2.4. 08

25 SO01b - vrchní stavba 8 týdny 3.4. 08 28.5. 08

26 SO01c - dokončovací práce 18 týdny 29.5. 08 1.10. 08

27 SO02 - zpevněné plochy 35 dny 19.6. 08 6.8. 08

28 SO02a- komunikace 4 týdny 19.6. 08 16.7. 08

29 SO02b - parkoviště 3 týdny 17.7. 08 6.8. 08

30 SO02c - chodníky 2 týdny 19.6. 08 2.7. 08

31 SO03 - místní komunikace 3 týdny 29.5. 08 18.6. 08

32 SO04 - sadové úpravy 3 týdny 29.5. 08 18.6. 08

33 SO05 - reklamí pylon 1 týden 29.5. 08 4.6. 08

34 SO06 - veřejné osvětlení 3 týdny 7.2. 08 27.2. 08

35 SO07 - telefonní přípojka 2 týdny 7.2. 08 20.2. 08

36 SO08 - přípojka NN 1 týden 7.2. 08 13.2. 08

37 SO09 - splašková kanalizace 2 týdny 7.2. 08 20.2. 08

38 SO10 - dešťová kanalizace 5 týdny 7.2. 08 12.3. 08

39 SO11 - přípojka vodovodu 2 týdny 7.2. 08 20.2. 08

40 SO12 - přípojka plynovodu 2 týdny 7.2. 08 20.2. 08

41 závěr provádění 55 dny 2.10. 08 17.12. 08

42 předání a převzetí stavby 2 týdny 2.10. 08 15.10. 08

43 závěrečná vyúčtování 3 týdny 16.10. 08 5.11. 08

44 dokumentace skutečného provedení 2 týdny 16.10. 08 29.10. 08

45 kolaudační řízení 4 týdny 6.11. 08 3.12. 08

46 kolaudační rozhodnutí 2 týdny 4.12. 08 17.12. 08

31. 15. 2. 17. 1. 16. 1. 16. 31. 15. 30. 15. 30. 14. 29. 13. 28. 13. 28. 12. 27. 12. 27. 11. 26. 10. 25. 11. 26. 10. 25. 10. 25. 9. 24. 9. 24. 8. 23. 7. 22. 7. 22. 6. 21. 6. 21.
5. únor 12. březen 16. duben 21. květen 25. červen 30. červenec 3. září 8. říjen 12. listopad17. prosinec 21. leden 25. únor 31. březen 5. květen 9. červen 14. červenec 18. srpen 22. září 27. říjen 1. prosinec

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Neaktivní úkol

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Průběh

Konečný termín

obrázek 6-2 Ganntův diagram 

Datum: 24.5. 12



 ID  Název úkolu  Hodnota
 nákladů

 Doba
 trvání

 1 prodejna potravin Lidl 104 300 tis.Kč 480 dny

2 plánování 1 551 tis.Kč 190 dny

3 příprava projektu 59 tis.Kč 10 dny

4 výběrové řízení na projekt 23 tis.Kč 1 týden
5 smlouva s projektantem 36 tis.Kč 1 týden
6 předprojekt 591 tis.Kč 80 dny

7 dokumentace pro územní řízení 390 tis.Kč 8 týdny
8 územní řízení 100 tis.Kč 4 týdny
9 rozhodnutí o umístění stavby 101 tis.Kč 4 týdny

10 projekt 901 tis.Kč 100 dny

11 dokumentace pro stavební povolení 709 tis.Kč 12 týdny
12 stavební řízení 93 tis.Kč 4 týdny
13 stavební povolení 99 tis.Kč 4 týdny
14 provádění 102 749 tis.Kč 290 dny

15 příprava provádění 6 534 tis.Kč 60 dny

16 výběrové řízení na zhotovitele 169 tis.Kč 8 týdny
17 prováděcí dokumentace 828 tis.Kč 12 týdny
18 smlouva na realizaci 184 tis.Kč 2 týdny
19 stavebně technologická příprava 5 353 tis.Kč 2 týdny
20 vlastní provádění 92 485 tis.Kč 175 dny

21 odevzdání a převzetí staveniště 184 tis.Kč 1 týden
22 realizace stavebních objektů 92 301 tis.Kč 170 dny

23 SO01 - prodejna potravin 74 827 tis.Kč 170 dny

24 SO01a - spodní stavba 5 388 tis.Kč 8 týdny
25 SO01b - vrchní stavba 14 516 tis.Kč 8 týdny
26 SO01c - dokončovací práce 54 923 tis.Kč 18 týdny
27 SO02 - zpevněné plochy 7 138 tis.Kč 35 dny

28 SO02a- komunikace 2 238 tis.Kč 4 týdny
29 SO02b - parkoviště 3 872 tis.Kč 3 týdny
30 SO02c - chodníky 1 028 tis.Kč 2 týdny
31 SO03 - místní komunikace 2 205 tis.Kč 3 týdny
32 SO04 - sadové úpravy 938 tis.Kč 3 týdny
33 SO05 - reklamí pylon 10 tis.Kč 1 týden
34 SO06 - veřejné osvětlení 309 tis.Kč 3 týdny
35 SO07 - telefonní přípojka 581 tis.Kč 2 týdny
36 SO08 - přípojka NN 15 tis.Kč 1 týden
37 SO09 - splašková kanalizace 2 069 tis.Kč 2 týdny
38 SO10 - dešťová kanalizace 3 535 tis.Kč 5 týdny
39 SO11 - přípojka vodovodu 244 tis.Kč 2 týdny
40 SO12 - přípojka plynovodu 430 tis.Kč 2 týdny
41 závěr provádění 3 730 tis.Kč 55 dny

42 předání a převzetí stavby 2 548 tis.Kč 2 týdny
43 závěrečná vyúčtování 222 tis.Kč 3 týdny
44 dokumentace skutečného provedení 849 tis.Kč 2 týdny
45 kolaudační řízení 44 tis.Kč 4 týdny
46 kolaudační rozhodnutí 67 tis.Kč 2 týdny

Podrobnosti

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen
2007

59 tis.Kč 215 tis.Kč 191 tis.Kč 115 tis.Kč 153 tis.Kč 260 tis.Kč 272 tis.Kč 150 tis.Kč 112 tis.Kč 331 tis.Kč 379 tis.Kč 5 886 tis.Kč 8 489 tis.Kč 3 960 tis.Kč 7 527 tis.Kč 8 902 tis.Kč 17 263 tis....

59 tis.Kč 215 tis.Kč 191 tis.Kč 115 tis.Kč 153 tis.Kč 260 tis.Kč 272 tis.Kč 150 tis.Kč 112 tis.Kč 25 tis.Kč

59 tis.Kč

23 tis.Kč

36 tis.Kč

215 tis.Kč 191 tis.Kč 115 tis.Kč 71 tis.Kč

215 tis.Kč 176 tis.Kč

15 tis.Kč 85 tis.Kč

30 tis.Kč 71 tis.Kč

83 tis.Kč 260 tis.Kč 272 tis.Kč 150 tis.Kč 112 tis.Kč 25 tis.Kč

83 tis.Kč 260 tis.Kč 272 tis.Kč 95 tis.Kč

56 tis.Kč 37 tis.Kč

74 tis.Kč 25 tis.Kč

306 tis.Kč 379 tis.Kč 5 886 tis.Kč 8 489 tis.Kč 3 960 tis.Kč 7 527 tis.Kč 8 902 tis.Kč 17 263 tis....

306 tis.Kč 379 tis.Kč 5 849 tis.Kč

72 tis.Kč 89 tis.Kč 9 tis.Kč

235 tis.Kč 290 tis.Kč 304 tis.Kč

184 tis.Kč

5 353 tis.Kč

37 tis.Kč 8 489 tis.Kč 3 960 tis.Kč 7 527 tis.Kč 8 902 tis.Kč 17 263 tis....

37 tis.Kč 147 tis.Kč

8 342 tis.Kč 3 960 tis.Kč 7 527 tis.Kč 8 902 tis.Kč 17 263 tis....

2 290 tis.Kč 2 829 tis.Kč 7 527 tis.Kč 8 479 tis.Kč 12 815 tis....

2 290 tis.Kč 2 829 tis.Kč 269 tis.Kč

7 258 tis.Kč 7 258 tis.Kč

1 221 tis.Kč 12 815 tis....

294 tis.Kč

125 tis.Kč

4 tis.Kč

309 tis.Kč

581 tis.Kč

15 tis.Kč

2 069 tis.Kč

2 404 tis.Kč 1 131 tis.Kč

244 tis.Kč

430 tis.Kč
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 ID  Název úkolu  Hodnota
 nákladů

 Doba
 trvání

 1 prodejna potravin Lidl 104 300 tis.Kč 480 dny

2 plánování 1 551 tis.Kč 190 dny

3 příprava projektu 59 tis.Kč 10 dny

4 výběrové řízení na projekt 23 tis.Kč 1 týden
5 smlouva s projektantem 36 tis.Kč 1 týden
6 předprojekt 591 tis.Kč 80 dny

7 dokumentace pro územní řízení 390 tis.Kč 8 týdny
8 územní řízení 100 tis.Kč 4 týdny
9 rozhodnutí o umístění stavby 101 tis.Kč 4 týdny

10 projekt 901 tis.Kč 100 dny

11 dokumentace pro stavební povolení 709 tis.Kč 12 týdny
12 stavební řízení 93 tis.Kč 4 týdny
13 stavební povolení 99 tis.Kč 4 týdny
14 provádění 102 749 tis.Kč 290 dny

15 příprava provádění 6 534 tis.Kč 60 dny

16 výběrové řízení na zhotovitele 169 tis.Kč 8 týdny
17 prováděcí dokumentace 828 tis.Kč 12 týdny
18 smlouva na realizaci 184 tis.Kč 2 týdny
19 stavebně technologická příprava 5 353 tis.Kč 2 týdny
20 vlastní provádění 92 485 tis.Kč 175 dny

21 odevzdání a převzetí staveniště 184 tis.Kč 1 týden
22 realizace stavebních objektů 92 301 tis.Kč 170 dny

23 SO01 - prodejna potravin 74 827 tis.Kč 170 dny

24 SO01a - spodní stavba 5 388 tis.Kč 8 týdny
25 SO01b - vrchní stavba 14 516 tis.Kč 8 týdny
26 SO01c - dokončovací práce 54 923 tis.Kč 18 týdny
27 SO02 - zpevněné plochy 7 138 tis.Kč 35 dny

28 SO02a- komunikace 2 238 tis.Kč 4 týdny
29 SO02b - parkoviště 3 872 tis.Kč 3 týdny
30 SO02c - chodníky 1 028 tis.Kč 2 týdny
31 SO03 - místní komunikace 2 205 tis.Kč 3 týdny
32 SO04 - sadové úpravy 938 tis.Kč 3 týdny
33 SO05 - reklamí pylon 10 tis.Kč 1 týden
34 SO06 - veřejné osvětlení 309 tis.Kč 3 týdny
35 SO07 - telefonní přípojka 581 tis.Kč 2 týdny
36 SO08 - přípojka NN 15 tis.Kč 1 týden
37 SO09 - splašková kanalizace 2 069 tis.Kč 2 týdny
38 SO10 - dešťová kanalizace 3 535 tis.Kč 5 týdny
39 SO11 - přípojka vodovodu 244 tis.Kč 2 týdny
40 SO12 - přípojka plynovodu 430 tis.Kč 2 týdny
41 závěr provádění 3 730 tis.Kč 55 dny

42 předání a převzetí stavby 2 548 tis.Kč 2 týdny
43 závěrečná vyúčtování 222 tis.Kč 3 týdny
44 dokumentace skutečného provedení 849 tis.Kč 2 týdny
45 kolaudační řízení 44 tis.Kč 4 týdny
46 kolaudační rozhodnutí 67 tis.Kč 2 týdny

Podrobnosti

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

Náklady

červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec
2008 2009

17 263 tis.Kč 18 424 tis.Kč 13 848 tis.Kč 13 426 tis.Kč 4 185 tis.Kč 82 tis.Kč 74 tis.Kč

17 263 tis.Kč 18 424 tis.Kč 13 848 tis.Kč 13 426 tis.Kč 4 185 tis.Kč 82 tis.Kč 74 tis.Kč

17 263 tis.Kč 18 424 tis.Kč 13 848 tis.Kč 13 426 tis.Kč 610 tis.Kč

17 263 tis.Kč 18 424 tis.Kč 13 848 tis.Kč 13 426 tis.Kč 610 tis.Kč

12 815 tis.Kč 14 036 tis.Kč 12 815 tis.Kč 13 426 tis.Kč 610 tis.Kč

12 815 tis.Kč 14 036 tis.Kč 12 815 tis.Kč 13 426 tis.Kč 610 tis.Kč

1 718 tis.Kč 4 388 tis.Kč 1 033 tis.Kč

895 tis.Kč 1 343 tis.Kč

2 840 tis.Kč 1 033 tis.Kč

822 tis.Kč 206 tis.Kč

1 911 tis.Kč

813 tis.Kč

6 tis.Kč

3 575 tis.Kč 82 tis.Kč 74 tis.Kč

2 548 tis.Kč

178 tis.Kč 44 tis.Kč

849 tis.Kč

37 tis.Kč 7 tis.Kč

67 tis.Kč
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6.5   Plánování lidských zdrojů 

Při plánování lidských zdrojů jsem spolupracoval s firmou, od které jsem získal projekt 

prodejny potravin. Nahlédnul jsem do stavebního deníku a zjistil počet pracovníků 

v realizační fázi projektu (tabulka 6-5) a následně jsem z těchto informací zhotovil graf v MS 

Excel (obrázek 6-4). 

 

Tabulka 6-5 Počet pracovníků 

 

 

 

 

Obrázek 6-4 Histogram pracovníků 

 

SO01a SO06 SO07 SO08 SO09 SO10 SO11 SO12 SO01b SO01c SO03 SO04 SO05 SO02a SO02c SO02b

únor 08 36 8 4 3 3 5 5 4 4

březen 08 13 8 5

duben 08 20 8 12

květen 08 43 12 21 4 4 2

červen 08 39 21 4 4 2 5 3

červenec 08 33 21 5 3 4

srpen 08 25 21 4
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říjen 08 21 21
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SO07

SO06
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Č. činnost T MZ MK PZ PK R
Z1 

(tis.Kč)
Z2                0 2 3 11 15 19 31 35 39 47 49 51 52 55

1 investiční rozhodnutí 0 0 0 0 0 0 0 0,0
2 výběrové řízení na projekt 2 0 2 0 2 0 23 11,5
3 smlouva s projektantem 1 2 3 2 3 0 36 36,0
4 dokumentace pro územní řízení 8 3 11 3 11 0 390 48,8
5 územní řízení 4 11 15 11 15 0 100 25,0
6 rozhodnutí o umístění stavby 4 15 19 15 19 0 101 25,3
7 dokumentace pro stavební povolení 12 19 31 19 31 0 709 59,0
8 stavební řízení 4 31 35 31 35 0 93 23,3
9 stavební povolení 4 35 39 35 39 0 99 24,8

10 výběrové řízení na zhotovitele 8 39 47 39 47 0 169 21,1

11 prováděcí dokumentace 12 39 51 39 51 0 828 69,0 69,0

12 smlouva na realizaci 2 47 49 47 49 0 184 92,0

13 stavebně technologická příprava 2 49 51 49 51 0 5353 2676,5

14 odevzdání a převzetí staveniště 1 51 52 51 52 0 184 184,0

15 SO01a spodní stavba 8 52 60 52 60 0 5388 8 673,5/8 673,5/8

16 SO06 veřejné osvětlení 3 52 55 57 60 5 309 4
17 SO07 telefonní přípojka 2 52 54 58 60 6 581 3
18 SO08 přípojka NN 1 52 53 59 60 7 15 3
19 SO09 splašková kanalizace 2 52 54 58 60 6 2069 5
20 SO10 dešťová kanalizace 5 52 57 55 60 3 3535 5 107/5

21 SO11 přípojka vodovodu 2 52 54 58 60 6 244 4
22 SO12 přípojka plynovodu 2 52 54 58 60 6 430 4
23 SO01b vrchní stavba 8 60 68 60 68 0 14516 12
24 SO01c dokončovací práce 18 68 86 68 86 0 54923 21
25 SO03 místní komunikace 3 68 71 76 79 8 2205 4
26 SO04 sadové úpravy 3 68 71 83 86 15 938 4
27 SO05 reklamní pylon 1 68 69 85 86 17 10 2
28 SO02a komunikace 4 71 75 79 83 8 2238 5
29 SO02c chodníky 2 71 73 84 86 13 1028 3
30 SO02b parkoviště - parkovací místa 3 75 78 83 86 8 3872 4
31 předání a převzetí stavby 2 86 88 86 88 0 2548
32 závěrečná vyúčtování 3 88 91 88 91 0 222
33 dokumentace skutečného provedení 2 88 90 89 91 1 849
34 kolaudační řízení 4 91 95 91 95 0 44
35 kolaudační rozhodnutí 2 95 97 95 97 0 67

104301 91 11,5 36,0 48,8 25,0 25,3 59,0 23,3 24,8 90,1 161,0 2676,5 184,0 673,5/8 780,5/13

       Poznámka:      

tabulka 6-6  Zdrojová analýza pro nejpozději přípustné časy 1.část

MZ  - nejdříve možný začátek

MK  - nejdříve možný konec

PZ - nejpozději přípustný začátek

T - délka trvání

celkem

PK - nejpozději přípustný konec

R - časová rezerva Z1 - náklady

Z2 - počet pracovníků



Č. činnost T MZ MK PZ PK R
Z1 

(tis.Kč)
Z2                57 58 59 60 68 76 79 83 84 85 86 88 89 91 95

1 investiční rozhodnutí 0 0 0 0 0 0 0
2 výběrové řízení na projekt 2 0 2 0 2 0 23
3 smlouva s projektantem 1 2 3 2 3 0 36
4 dokumentace pro územní řízení 8 3 11 3 11 0 390
5 územní řízení 4 11 15 11 15 0 100
6 rozhodnutí o umístění stavby 4 15 19 15 19 0 101
7 dokumentace pro stavební povolení 12 19 31 19 31 0 709
8 stavební řízení 4 31 35 31 35 0 93
9 stavební povolení 4 35 39 35 39 0 99
10 výběrové řízení na zhotovitele 8 39 47 39 47 0 169
11 prováděcí dokumentace 12 39 51 39 51 0 828
12 smlouva na realizaci 2 47 49 47 49 0 184
13 stavebně technologická příprava 2 49 51 49 51 0 5353
14 odevzdání a převzetí staveniště 1 51 52 51 52 0 184
15 SO01a spodní stavba 8 52 60 52 60 0 5388 8 673,5/8 673,5/8 673,5/8

16 SO06 veřejné osvětlení 3 52 55 57 60 5 309 4 103/4 103/4 103/4

17 SO07 telefonní přípojka 2 52 54 58 60 6 581 3 290,5/3 290,5/3

18 SO08 přípojka NN 1 52 53 59 60 7 15 3 15,0/3

19 SO09 splašková kanalizace 2 52 54 58 60 6 2069 5 1035/5 1035/5

20 SO10 dešťová kanalizace 5 52 57 55 60 3 3535 5 107/5 107/5 107/5

21 SO11 přípojka vodovodu 2 52 54 58 60 6 244 4 122/4 122/4

22 SO12 přípojka plynovodu 2 52 54 58 60 6 430 4 215/4 215/4

23 SO01b vrchní stavba 8 60 68 60 68 0 14516 12 1815/12

24 SO01c dokončovací práce 18 68 86 68 86 0 54923 21 3051/21 3051/21 3051/21 3051/21 3051/21 3051/21

25 SO03 místní komunikace 3 68 71 76 79 8 2205 4 735/4

26 SO04 sadové úpravy 3 68 71 83 86 15 938 4 312,6/4 312,6/4 312,6/4

27 SO05 reklamní pylon 1 68 69 85 86 17 10 2 10,0/2

28 SO02a komunikace 4 71 75 79 83 8 2238 5 559,5/5

29 SO02c chodníky 2 71 73 84 86 13 1028 3 514/3 514/3

30 SO02b parkoviště - parkovací místa 3 75 78 83 86 8 3872 4 1290,6/4 1290,6/4 1290,6/4

31 předání a převzetí stavby 2 86 88 86 88 0 2548 1274

32 závěrečná vyúčtování 3 88 91 88 91 0 222 74 74

33 dokumentace skutečného provedení 2 88 90 89 91 1 849 424,5

34 kolaudační řízení 4 91 95 91 95 0 44 11

35 kolaudační rozhodnutí 2 95 97 95 97 0 67 33,5

104301 91 883,5/17 2546/33 2561/36 1815/12 3051/21 3786/25 3610,5/26 4654,2/32 5168,2/35 5178,2/37 1274 74 498,5 11 33,5

       Poznámka:      R - časová rezerva Z1 - náklady

PZ - nejpozději přípustný začátek Z2 - počet pracovníků

PK - nejpozději přípustný konec

tabulka 6-6 Zdrojová analýza pro nejpozději přípustné časy 2.část

MZ  - nejdříve možný začátek

MK  - nejdříve možný konec

celkem

T - délka trvání
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Pomocí zdrojové analýzy pro nejpozději přípustné časy, jsem sestavil plán nákladů pro 

jednotlivé týdny obrázek 6-6. 

 

Obrázek 6-6 Plán nákladů 
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6.6   Fotogalerie 

 

Obrázek 6-7 Prodejna potravin 

 

 

Obrázek 6-8 Prodejna potravin – interiér 
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7    ZÁVĚR 

Pro zpracování bakalářské práce jsem využil software MS Excel, MS Word a MS Project. 

S posledním jmenovaným jsem se seznámil podrobněji v průběhu studia, slouží k obecnému 

řízení projektů. Při zpracování bakalářské práce jsem se seznámil hlavně s problematikou 

plánování zdrojů a nákladů projektu. 

Pro zpracování nákladů, časového harmonogramu a posloupnosti jednotlivých činností jsem 

použil program MS Project, ve kterém jsem vytvořil Ganttův diagram včetně přehledu 

nákladů a síťového diagramu. Potřebné lidské zdroje k realizaci stavby, jsem zpracoval 

pomocí MS Excel. 

Za  největší problém při zpracování této práce považuji získávání podkladů potřebných pro 

praktickou část. Téma plánování zdrojů projektu výstavby bylo velmi zajímavé a poučné. Rád 

bych se této oblasti věnoval i nadále a získával další zkušenosti.  
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