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Abstrakt  

Tato diplomová práce řeší problematiku řízení stavebních zakázek. Klíčem 

k úspěšnému podnikání a stabilní pozici na konkurenčním trhu je způsob plánování, 

řízení a kvalitní zpracování stavební zakázky. Cílem této diplomové práce je u 

vybraného podniku, v mém případě firmy ARCHATT, s.r.o., obecně popsat a 

analyzovat řízení stavební zakázky. Tím se také v této práci zabývám, a to u konkrétní 

zakázky Oprava Severního parkánu a hradeb Pražském hradu. Obsahem práce je 

zpracovaná dokumentace dodavatelské přípravy na tuto zakázku a detailní popis 

umožnění vstupu stavebních pracovníků na tento denně střežený objekt. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Projekt, projektové řízení, dodavatel, investor, dodavatelská příprava, fáze životního 

cyklu projektu, smlouva o dílo, veřejná zakázka, ekonomická efektivnost nabídky, 

cenová nabídka, rozpočet, strukturní plán, finanční plán, stavební deník, Ganttův 

diagram, zařízení staveniště, režim vstupu Pražského hradu  

ABSTRACT  

This diploma thesis solves problems of construction orders management. The key to 

successful business and stable position in a competitive market is the way of planning, 

managing and quality processing of construction orders. The aim of this diploma thesis 

is to describe and analyze the management of a construction order in a selected 

company, in my case ARCHATT, s.r.o. I also deal with this in this work, namely for the 

specific order Oprava Severního parkánu a hradeb of Prague Castle. The content of the 

work is a processed documentation of the supplier's preparation for this order and a 

detailed description of the entry of construction workers to this daily guarded building. 

KEYWORDS  

Project, project management, contractor, investor, supply preparation, project life cycle 

phase, contract of work, public contract, economic efficiency of bidding, bid, budget, 

structural plan, financial plan, construction log, Gantt chart, construction site 

equipment, entry mode Prague Castle 
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1  ÚVOD 

Rozpočtování a řešení přípravy staveb jsou dva hlavní důvody, proč jsem si vybrala 

téma Řízení stavební zakázky. Ty nejlepší stavební firmy se zabývají přípravou, 

realizací řízení zakázek 24 hodin denně. Získat zakázku, která firmě přinese zisk, 

stabilní podnikání, dobré jméno podniku a přenese ji na přední příčky TOP firem je 

snem každého člověka, který třeba dnes přemýšlí o založení takového podniku. Není to 

jen o nápadu a o patřičných znalostech jak teoretických, tak i praktických, ale hlavně 

umět s nimi nakládat tak, aby to bylo pro všechny prospěšné.  

Aktuální situace na trhu je hodně ovlivněna konkurencí. Stavebníci či investoři si dnes 

vybírají dodavatelé dle nejnižší nabídkové ceny. Bohužel, více se přikláním k nevýhodě 

tohoto faktoru výběru. Nejnižší nabídková cena nemusí zrovna znamenat postavit za 

nejlevnější peníz. Může to pro firmu znamenat ztrátu zisku nebo snad její úpadek. Proto 

při přístupu na nejnižší nabídkovou cenu, by se měla firma řádně připravit zaujmout i 

dalšími aspekty, např. zvýšit efektivitu řízení zakázek.  

Tím se také zabývám ve své práci, která je rozdělena na část teoretickou. V ní se snažím 

popsat problematiku projektového řízení, zmiňuji se o účastnících výstavby a výrobních 

procesech, dále uvádím teoretický rozbor fází životního cyklu ve smyslu životnosti a 

opotřebení objektu a závěr je věnován veřejným zakázkám a zařízení staveniště. Druhá 

část je část praktická, kde se snažím o vytvoření cíle práce vytvořit dodavatelskou 

přípravu na mnou zvolenou stavební zakázku a více se snažím popsat dodavatelskou 

přípravu a zařízení staveniště. 

Dodavatelská příprava zakázky obsahuje strukturní plán, matici odpovědnosti a 

plánování finančních zdrojů pomocí programu MS Project na zakázku Oprava 

Severního parkánu a hradeb Pražského hradu. V závěru této části vás seznámím 

s režimem vstupů do areálu Pražského hradu společně s návrhem zařízení staveniště na 

tuto zakázku. 
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2  PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 

Projektové řízení můžeme najít v celé řadě společností. Je pro ně typické řízení formou 

procesů s omezenou dobou trvání spolu s přidělenými zdroji (tj. forma projektů). Lze 

říci, že existují dva typy společností: 

a) generují své výkony pomocí projektů – na bázi kontraktu, běžné pro stavební 

společnosti, informační technologie, konzultační společnosti apod. 

b) používají projektové řízení jako metodu řízení vnitřních operací – obecně se 

vyskytuje při řízení a vývoji nových produktů, investiční činnosti, zavádění 

změn 

Celkovou podobu firemního projektového řízení utváří: 

- sdílené hodnoty, normy, očekávání lidí 

- užívání pravidel a postupů 

- pracovní etika 

- odpovědnost za kvalitu výkonu 

- využívání pracovní doby 

- rizikovost 

- přizpůsobení se jednotlivcům [1] 

2.1 PROJEKT – DEFINICE 

Definicí projektu bychom se mohli zabývat samostatně v jiném tématu práce. Pro 

seznámení se s tímto pojmem jsem vybrala dvě definice Projektu. Jako první je dle 

profesora Kerznera a druhá vychází z parametrů PMI. 

 

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

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

- definováno datum začátku a konce uskutečnění; 

- stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci. 

Prof. Kerzner 

[1; str.20] 

2) Projekt je dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby nebo 

určitého výsledku. 

prameny PMI 

[1; str.20] 
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Když si podrobně rozebereme definici prof. Kerznera, jeho body se dostáváme do 

prostoru pro definování třech základen projektového managementu. Jsou to: 

1.) čas 

2.) dostupnost zdrojů 

3.) náklady 

Při zahájení a realizaci projektu platí, že tyto základny musí být po celou dobu 

v rovnováze Obr.č.1. 

 

 

Obrázek č.1 Základna projektu 

2.2 ZÁKLADNA PROJEKTU 

Po utřídění všech informací a znalostí o projektu můžeme posoudit, že projekt je sám o 

sobě specifický, probíhá po určitou omezenou dobu a má dočasně přiděleny zdroje a 

limity čerpání. Zdroje ve fázi projektu jsou po skončení buď použity nově do nového 

projektu, anebo jsou spotřebovány. [1] 

2.3 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝSTAVBY 

Dodavatelské systémy v současné stavební praxi jsou odlišné v různých zemích 

v odlišnostech dělby práce. Ovšem hlavní znaky jsou společné a aplikovatelné 

v jakékoli tržní ekonomice. 

Dodavatelské systémy závisí na formě uzavření smlouvy mezi investorem s příslušným 

dodavatelem, podle toho rozlišujeme: 

a.) systém více dodavatelů – investor zadává projektovou dokumentaci, jednotlivé 

stavební práce, jiné služby zvlášť, a to několika dodavatelům, kteří se smluvně 

zavazují 

b.) systém jediného dodavatele – investor zadává všechno ke zhotovení jedinému 

dodavateli 
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c.) kombinace [2] 

V současné době rozeznáváme několik vztahů mezi jednotlivými účastníky výstavby, 

nejzásadnější z nich jsou systémy: 

- tradiční dodavatelský systém (zástupce více dodavatelů) 

- systém výstavby tzv. na klíč (jediný dodavatel) 

- PPP projekty (vazby spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem) 

V mé diplomové práci se budeme potkávat častěji s tradičním dodavatelským 

systémem. Tudíž je na místě se s ním dostatečně seznámit. [2] 

2.4 TRADIČNÍ DODAVATELSKÝ SYSTÉM 

Někdy nazývaný jako DBB (Design-Bid-Build) v překladu Vyprojektuj-Zadej-Postav. 

Pro ČR nejužívanější dodavatelský systém i pro jiné země. Nejpoužívanější systém 

z toho důvodu, že lze kontrolovat transparentnost nákladů projektu. V tomto systému 

uzavírá investor dvě smlouvy o dílo. První je uzavřena mezi investorem a samostatným 

projektantem. Druhá se uzavírá s generálním dodavatelem. Generální dodavatel si může 

pronajmout poddodavatele na určité práce. 

Jak už jsem zmínila, vždy se mezi dvěma stranami uzavírají smlouvy. Nejdůležitější je 

smlouva o dílo, která upravuje odpovědnost projektanta za kvalitní zpracování 

dokumentace stavby v důležitý čas, v určitém rozsahu a za dohodnutou cenu. 

Odpovědnost stavebního dodavatele spočívá v záruce za kvalitu zhotovení stavby dle 

projektové dokumentace na základě dohodnutých podmínek.  

Nejčastěji je tento systém doplněn třetí smlouvou – mandátní, popř. příkazní smlouvou 

na TDI, TDS – technický dozor stavebníka či investora. Tato povinnost je oprávněná u 

staveb, které jsou financovány z veřejného rozpočtu. 

V tradičním dodavatelském systému je na prvním místě osloven architekt či projektant, 

aby zhotovil projektovou dokumentaci na stavbu s určitými parametry a s nákladovým 

stropem svých možností. Při zhotovení projektové dokumentace projektant zhotoví i 

zadávací dokumentaci včetně výkazu výměr. Později probíhá výběrové řízení na 

generálního dodavatele stavby, kteří předkládají své nabídky zpracované nabídkovou 

cenou na výkaz výměr. Cenové nabídky obsahují jednotkové ceny položek rozpočtu, 

podle kterých je kalkulována cena díla. 

Vítěz, který je vybrán podle splnění jednotlivých podmínek daných v zadávací 

dokumentaci, realizuje stavební práce se svými možnostmi anebo si na ně najímá 

poddodavatele. [2] 
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2.5 ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

Ke zpracování nabídky je důležité řídit se podklady, které má k dispozici. Z důležitosti 

podkladů vychází i kvalita a úplnost. Takže je vhodné, aby se dodavatel včas seznámil 

se stavebně technologickou částí celé stavební akce. Cílem je hledat co nejoptimálnější 

technologii samotné realizace, stanovit základní řešení staveništního provozu a dalších 

realizačních podmínek. Tohle všechno umožní zvážit vlivy do cenové nabídky a 

vyhnout se pozdějším nejasnostem okolí, které samotnou realizaci prodraží. Tohle 

všechno zajišťuje předvýrobní příprava stavby.  

Důležitý vliv je kladen na samotné zpracování nabídky. Podle významu a rozsahu 

zakázky zpracovávají nabídku i týmy nejzkušenějších pracovníků dlouhou dobu, 

v řádech týdnů. Musí se postupovat dle podmínek výběrového řízení. [3] 

 

Tabulka č.1 Povinné údaje při zpracování nabídky [3] 

Nabídka obsahuje Důležité informace, které mají 

vliv na zadavatele 

- identifikační údaje 

účastníka 

- reference 

- cenu nabídky - ekologické provádění stavby 

- popis nabídky - zabezpečení kvality prací 

- termín dodávky - další (návrh smlouvy o dílo) 

- zhodnocení, jak jsou 

splněny případné 

požadavky zadavatele 

 

- podpis odpovědného 

zástupce účastníka 

 

 

Dále si rozepíšeme jednotlivé povinné informace v obsahu nabídky. 

Identifikační údaje  

Tím rozumíme název a adresu účastníka, jméno statutárního zástupce, IČO, DIČ, 

bankovní spojení, telefon atd. 

Popis překládané nabídky 

Zde mohou být uvedeny jednotlivé podklady (projektová dokumentace, 

fotodokumentace atd.) 
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Termín 

Rozumí se konkrétní datum (př. předání stavby) nebo obecným termínem (př. 6 měsíců 

od předání stavebního povolení). U složitějších prací můžeme doložit navrhovaný 

termín harmonogramem nebo síťovým grafem.  

Cena nabídky 

Cena se musí stanovit jednoznačně, ale lze uvést, že cenově se pohybujeme v aktuálním 

čase, proto je dobré zahrnout do ceny i případnou inflaci a další vlivy. 

Reference 

Je doporučeno uvádět v každé nabídce. Díky referencím má zadavatel přehled o 

činnostech firmy.  

Vždy je potřeba uvádět to, co si zadavatel žádá. Ve veřejné soutěži je komise v právu 

vyřadit ze soutěže nabídku, která nesplňuje náležitosti zadávací dokumentace. [3] 
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3  PRVKY VÝROBNÍHO PROCESU STAVBY 

Stavební výrobu můžeme rozdělit na stavební výrobky (meziprodukty) a stavební 

procesy. Obě tato rozdělení můžeme členit z několika hledisek. Nejdůležitější vliv 

v přípravě a realizaci díla mají hlediska stavebně technologická. [3] 

3.1 STAVEBNÍ VÝROBKY 

Stavba 

Též se tento pojem zaměňuje s pojmem projekt. Pokud se podíváme na tento pojem 

z pohledu výrobku jedná se o souhrn stavebních prací – dodávek stavebních hmot, 

dílců, strojů, na určitém místě a v souvislém čase. Účelem je vybudování nových 

základních prostředků – novostavba nebo jejich změn – rekonstrukce, modernizace, 

nástavba, úpravy atd. Stavba většinou zahrnuje více stavebních objektů. Součástí stavby 

jsou i prostředky a dočasné objekty na staveništi k zajištění provozu do konce výstavby. 

Soubor staveb 

Jedná se o související stavby určena ke společnému účelu na různých místech – sídliště, 

dopravní stavby, průmyslové stavby atd. 

Objekt 

Též můžeme hovořit o stavebním objektu. Je to samostatná část stavby, která plní 

vymezenou účelovou funkci. 

Stavební (investiční) celek 

Tvořen jedním nebo mnoha pozemními objekty s objekty inženýrských a dopravních 

sítí v jednom celém provozu. 

Provozní soubor 

Obsahuje všechny stroje a zařízení včetně jejich montáží k zajištění dílčího 

technologického nebo netechnologického procesu. [3] 

3.2 MEZIPRODUKTY STAVEBNÍHO  

Stupeň rozestavěnosti 

Je výrobně ucelená část tvořena několika technologickými etapami – spodní stavba, 

horní stavba, střecha atd. 
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Technologická etapa 

Lze také definovat jako soubor konstrukcí objektu, které je nutné spolu vyrobit většinou 

stejnou technologií – základy, spodní stavba, vrchní stavba atd. 

Stavební konstrukce 

Je dílčí část technologické etapy, má svoji podstatnou funkci, co se týká únosnosti, 

izolace, dělení konstrukcí, estetika, provoz 

Konstrukční prvek 

Jedná se o základní skladební část konstrukce stavebního objektu. [3] 

3.3 ÚČASTNÍCI PROJEKTU VÝSTAVBY 

Mezi účastníky projektu patří fyzické a právnické osoby, které mohou projekt ovlivnit 

pozitivně nebo negativně. Patří tako do skupiny hlavních (zúčastněných) nebo 

vedlejších (dotčených) účastníků. [4] 

3.3.1 Hlavní (zúčastnění) 

Investor/Stavebník 

Investor vkládá svůj finanční kapitál do projektu za účelem zisku nebo zájmu veřejného 

nebo soukromého sektoru. Může to také být stavebník nebo budoucí uživatel i vlastník 

financovaného projektu. Všichni ostatní účastníci se musejí investorovi přizpůsobit. 

Stavebník 

Ta osoba, která řídí a organizuje výstavbu stavby z finančního kapitálu investora. 

Nejčastěji se v praxi můžeme setkat se spojováním investora a stavebníka v jednu 

osobu. Ale ne vždy tomu takhle je. Stavebník sice organizuje výstavbu, ale po její 

realizaci už nemusí spadat do stavebníkova vlastnictví. Je to tedy osoba, které bylo 

vydáno stavební povolení, jeho jménem se bude i stavba kolaudovat a vznikne mu tak 

vlastnické právo. 

Stavební dozor 

V dnešní době můžeme nazývat také technický dozor investora TDI či technický dozor 

stavebníka TDS. Je to osoba s vysokoškolským odborným vzděláním, která ve vztahu 

s investorem nebo stavebníkem vykonává dohled nad celou realizací stavebního díla. 

TDS nebo TDI by neměl mít žádné společné vztahy s dodavateli prací, které kontroluje. 

Hlavním úkolem stavebního dozoru je kontrolovat průběh stavby dle harmonogramu, 

projektové dokumentace, mít dohled nad použitými stavebními materiály, technologie 
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stavebních prací, kvalitu jednotlivých stavebních etap. Jestli jsou plněny termíny a 

milníky realizace stavby a důležitou kontrolu musí mít ve stavebních denících, 

vedených stavbyvedoucími. Dozor také dbá na dodržování bezpečnosti práce na 

staveništi, dodržování právních norem. Většinou každý týden organizuje a řídí kontrolní 

dny na stavbě. 

Autorský dozor 

Zajištuje jej projektant nebo architekt, který zpracovával projektovou dokumentaci 

stavby. Snaží se kontrolovat provádění stavby v souladu s požadavky objednatele. Dále 

kontroluje výstavbu s projektovou dokumentací. Účastní se důležitých milníků v 

průběhu realizace – předání a převzetí staveniště, vytyčení stavby, jedná o změnách 

postupu či realizace stavby. 

Projektant 

Je osoba povolaná investorem budoucího stavebního díla, pro kterého má zpracovat 

projektovou dokumentaci různé fáze realizace. Ať už se jedná o přípravnou projektovou 

dokumentaci nebo, PD provádění, PD skutečného provedení díla. Je to osoba, která 

ovládá zručnost potřebnou pro přípravu a realizaci díla. Musí ale splňovat požadavky 

autorizovaných osob k provádění projekční činnosti ve výstavbě. 

 Uživatel 

Může i nemusí být investorem či stavebníkem. V investiční fázi výstavby tato osoba 

užívá stavební dílo. 

Vyšší dodavatel 

Též označujeme jako generální dodavatel. Má právní smluvní vztah s investorem a 

zajišťuje poddodavatele pro splnění a koordinaci stavebního díla. generální dodavatel 

odpovídá za kvalitu a plnění stavby v uvedených termínech. Všechny podmínky uzavírá 

ve smlouvě o dílo s investorem. 

Dodavatel 

Osoba či subjekt smluvně vázaný s investorem za včasné a kvalitní zpracování dodávky. 

Nižší dodavatel 

Dnes označujeme jako poddodavatel. Nemá žádný smluvní vztah s investorem, ale jen 

s generálním dodavatelem. [4] 
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3.3.2 Vedlejší (dotčení) 

Jsou všichni účastníci, kteří se na projektu nepodílí přímo. Jak fyzicky, tak ani finančně, 

ale jsou důležitou součástí výstavby. Díky nim se může rozhodnout o provádění a 

povolení stavby. Jedná se o: 

a) veřejnost 

b) banky 

c) pojišťovny 

d) stavební úřad 

e) majitelé sousedních pozemků 

f) právní orgány 

g) dotčené orgány (plynaři, elektrikáři, vodaři, …) [4] 

 



21 

 

4  ŽIVOTNÍ CYKLUS STAVEB 

Všechny stavební díla procházejí fázemi životního cyklu od první iniciativy, přes 

plánování, projektování, realizaci, užívání až do konečné likvidace. Celý cyklus 

vyjadřuje nákladový podíl v průběhu životního cyklu. 

 

Obrázek č. 4 Životní cyklus stavebního díla [14] 

 

Životní cyklus si můžeme představit jako časové období od vzniku prvotní myšlenky 

přes projektování, realizaci, užívání, různých změn až do likvidace. [6] 

V období vzniku myšlenky stanovujeme investiční záměr, klademe si základní otázky, 

rozhodujeme o přijetí či nepřijetí, zvažuje se náročnost díla, definují se cíle, které mají 

být dosaženy. [6] 

Životní cyklus lze rozčlenit do jednotlivých fází, které mají jednotlivě svůj vlastní úkol, 

konkrétní činnost a odehrávají se v nich různá rozhodnutí. Nejdůležitější fází můžeme 

označit fázi předinvestiční, ve které dochází k výše uvedeným rozhodnutím. V této fázi 

je možno ovlivnit výši nákladů na stavební dílo. [6] 
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Obrázek č.3 Fáze životní cyklu stavby a stavebního díla [14] 

 

 

Obrázek č. 4 Procentuální vyjádření nákladů životního cyklu stavebních objektů [14] 

 

Náklady každého objektu jsou ovlivňovány energetickými i materiálovými vstupy. 

V průběhu koloběhu je spotřebovávána energie na provoz a údržbu. Nevzniká jen 

spotřeba energie, ale také množství emisí a odpadů. To vše dopadá na životní prostředí, 

ale všechno se dá ovlivnit před realizací stavby. Můžeme hovořit o tom, že volba 

levnějšího řešení při stavbě a realizaci v období užívání stavby zvyšuje náklady. 

Ekonomicky je období užívání stavby nejvíc náročné na celkové náklady, viz obrázek 

výše. [7] 
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4.1 ŽIVOTNOST STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

Ne pouze stroje, ale i stavební díla mají svoji životnost. Můžeme životnost definovat 

jako určité časové období, po které jsou stavební díla či objekty schopny plnit svou 

funkci a přinášet tak vlastníkovi užitek. Jak už jsem zmiňovala, stavba se skládá 

z různých konstrukcí a konstrukčních prvků. Spadají sem např. zastřešení, svislé 

konstrukce, vodorovné konstrukce, podlahy apod. To vše tvoří ucelený celek stavby. 

Konstrukční prvky tedy rozdělujeme z časového hlediska na: 

a) Prvky s dlouhodobou životností: 

Tyto prvky dosahují technické životnosti min. 80 let 

- základy 

- svislé konstrukce včetně komínů 

- vodorovné konstrukce 

- zastřešení 

- schodiště 

 

 

b) Prvky s krátkodobou životností: 

- podlahy 

- výplně otvorů 

- povrchové úpravy (nátěry, omítky, obklady atd.) 

- izolace aj. [6] 

 

4.1.1 Druhy životností 

Stavební objekty rozdělujeme podle životnosti. Druhy životnosti jsou popsány v tabulce 

níže. 

Tabulka č. 2 Druhy životností objektů [6] 

TECHNICKÁ ŽIVOTNOST Období od vzniku stavby až po její zchátrání za 

předpokladu běžné údržby. 

EKONOMICKÁ 

ŽIVOTNOST 

Období od vzniku stavby do ztráty ekonomické 

užitečnosti (tj. ztráta výnosů) 

MORÁLNÍ ŽIVOTNOST Období od vzniku stavby do doby jejího zastarání – 

styl, technologie, změna trhu 
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PRÁVNÍ ŽIVOTNOST Období od kolaudačního souhlasu až po povolení 

odstranění stavby 

 

Technická úroveň je ovlivněna konstrukčním systémem, údržbou, rekonstrukcí či 

modernizací. Životnost je ovlivněna i jinými faktory, jako jsou např. založení stavby, 

návrh stavby, konstrukční systém, technologie procesů, ale i intenzitou užívání, 

údržbou, a kombinaci všech těchto vlivů. 

Ekonomická životnost je závislá na době využitelnosti stavby. Zánik z pohledu 

ekonomie můžeme považovat v situaci, kdy je výhodnější stavbu na daném místě 

zbourat a postavit novou. Tím obnovíme její výnosnost. Další situace zániku z pohledu 

ekonomické životnosti je jednoúčelovost stavby, která nelze využít pro jinou funkci. 

[6,8]  
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4.1.2 Opotřebení stavebních objektů 

Opotřebení stavby můžeme vyjádřit tím, že stavba stárne a používáním degraduje. 

Postupným provozováním pomáháme stavbě k opotřebení při působení různých vlivů 

např. zatížení, přetvoření, okolí atd. Stavba se tímto brání degradačními procesy a tím se 

snižují funkční vlastnosti stavby. S příkladem degradace se můžeme setkat u korozních 

vlivů, mechanického opotřebení atd. [5,7] 

Znehodnocením staveb je tedy takový stav, kdy klesá kvalita i cena nemovitosti za 

příčiny jejího používání. Vyjadřuje konkrétní stav objektu v daném čase a v závislosti 

na: 

a) stáří konstrukce 

b) kvalitě provádění údržby 

c) objektivní a fyzické živostnosti konstrukce [6] 

 

Důkladnou a podrobnou životnost zjistíme z analýz opotřebení dle vlivu charakteru 

údržby. Opotřebení se udává v % z části hotové nové stavby. 

Opotřebení dělíme na: 

a) Fyzické – důvodem degradačních procesů, konstrukčních částí a jejich 

technologií 

b) Morální – dá se minimalizovat výběrem vhodných i moderních materiálů, a to 

rekonstrukcí či modernizací [6] 
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5  STAVEBNÍ ZAKÁZKY  

5.1 PŘEDMĚT STAVEBNÍ ZAKÁZKY 

Stavební podnik a jeho hlavní činnost je založena na realizace stavebního díla, tedy na 

stavební zakázce. 

5.1.1 Stavební zakázka 

Jedná se o dodávku prací, výkonů a služeb k vytvoření nového stavebního díla nebo 

k jeho modernizaci. Výsledkem realizace můžeme označit: 

a) novostavbu – nový, budovaný objekt, který spadá do dlouhodobého hmotného 

majetku a tvoří výrobní celek technické samostatnosti budovy  

b) rekonstrukci – úpravy stavebního díla, kdy se zachovávají vnější půdorysné a 

výškové ohraničení objektu se zásahy do stavebních konstrukcí 

c) modernizace – úpravy stavebního díla, kde se nahrazují jednotlivé části objektu 

jinými, lepšími či modernějšími zásahy 

d) rozšíření – jedná se o přístavbu či nástavbu [9] 

5.2 DRUHY STAVEBNÍCH ZAKÁZEK DLE INVESTORA 

a) veřejná zakázka – investorem je stát nebo instituce s přenesenou působností 

státní správy a samosprávy (obce, kraje) 

b) soukromá zakázka – ty dělíme na: 

- individuální zakázky – investorem mohou být fyzické osoby, ale jen ty, které 

nerealizují zakázku z důvodu své podnikatelské činnosti 

- zakázky podnikatelské sféry – investorem je fyzická či právnická osoba 

s realizací zakázky z důvodu své podnikatelské činnosti [9] 

5.3 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

Řídí se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato zakázka je 

realizovaná na základě smlouvy, a to mezi zadavatelem a dodavatelem, jedním či více. 

Hlavním předmětem je plné poskytnutí dodávek a služeb nebo provedení stavebních 

prací. Realizace veřejné zakázky musí být podložena písemnou smlouvou. 

Zadavatele můžeme označit veřejnou instituci – je veřejný dotovaný či sektorový. 

Rozeznáváme zadavatele: 

a) Veřejný – sem patří stát, samosprávné celky, příspěvkové organizace 

financované státem 
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b) Dotovaný – právnická či fyzická osoba, která má financování dané podílově a to 

50 % státem 

c) Sektorový – osoby vykonávající některou z relevantních činností jako je např. 

v odvětví plynárenském, teplárenském či energetice 

d) Dobrovolný – ten si sám zahajuje zadávací řízení, ale musí se řídit postupem dle 

zákona [9,10] 

5.3.1 Členění veřejných zakázek dle předmětu 

Dle předmětu dělíme VZ na: 

a) VZ na dodávky – předmětem je koupě zboží 

b) VZ na služby – taková VZ, která nespadá do VZ na dodávky ani na VZ na 

stavební práce 

c) VZ na stavební práce – předmětem je provedení stavebních prací včetně 

přípravy a inženýrské činnosti, dále zhotovení samotné stavby [9,10] 

5.3.2 Členění veřejných zakázek dle výše předpokládané hodnoty 

Dle výše předpokládané hodnoty může veřejné zakázky rozdělit na: 

a) nadlimitní 

b) podlimitní  

c) malého rozsahu 

Limit v případě veřejných zakázek na stavební práce je určen právním předpisem, který 

určuje finanční limit dle jednotlivých kategorií zadavatelů a taky závisí na druhu veřejné 

zakázky. 

Co se týká podlimitních veřejných zakázek, pro dodávky a služby min. 2 000 000 Kč 

bez DPH a na stavební práce min. 6 000 000 Kč bez DPH. 

Veřejné zakázky malého rozsahu spadají méně než 2 000 000 Kč bez DPH u dodávek a 

služeb, méně než 6 000 000 Kč bez DPH je tomu u stavebních prací. 

Zakázku malého rozsahu není povinné zadávat dle zákona. Pokud se ale zakázka rozdělí 

na malé části a došlo by k finančnímu snížení, je povinnost zadávat dle zákona. [9,10] 

 

 

 

 



28 

 

5.4 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

Zákon umožňuje zadávat veřejné zakázky v několika druzích zadávacího řízení.  

 

5.4.1 Druhy zadávacího řízení veřejných zakázek 

a) Otevřené řízení 

- zadavatel vyzývá k podání nabídky neomezený počet uchazečů 

b) Užší řízení 

- zadavatel vyzývá k podání přihlášky a k prokázání kvalifikace neomezený 

počet uchazečů – 1. kolo 

- minimálně 5 uchazečů se může účastnit vlastního nabídkového řízení vyzvané 

zadavatelem – 2. kolo 

c) Jednací řízení s uveřejněním 

- zadavatel oznamuje neomezený počet uchazečů, kteří mohou zadat svůj úmysl 

o veřejnou zakázku – 1. kolo 

- probíhá výzva minimálně pro 3 uchazeče k podání nabídky – 2. kolo 

d) Jednací řízení bez uveřejnění 

- omezený počet zájemců může zadat svůj úmysl o veřejnou zakázku v tomto 

řízení 

e) Řízení o soutěžním dialogu 

- jedná se o složité zakázky, u kterých není schopen zadavatel nastavit technické 

podmínky a právní i finanční požadavky 

f) Zjednodušené podlimitní řízení 

- zadané podlimitní zakázky nepřesahují 20 000 000 Kč bez DPH 

- osloveno je minimálně 5 uchazečů 

g) Inovační partnerství 

- v případech, kdy zadavatel vyvíjí inovační technologie na dodávky, služby či 

stavební práce, které na trhu nenajdeme 

h) Zjednodušený režim 

- jedná se o zadání zakázky na sociální či jiné služby popsané v příloze č. 4 

zákona  

i) Koncesní řízení 

- pouze na stavební práce a služby s využitím PPP projektů 
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- finanční limit je u zakázek 20 000 000 Kč bez DPH 

- doba trvání je na období maximálně 5 let, pokud není stanoveno jinak [9] 

5.5 KVALIFIKAČNÍ KRITÉRIA 

Kritéria, která musí dodržet, každý budoucí dodavatel veřejné zakázky, jsou daná a 

povinná pro všechny uchazeče podle zákona o veřejných zakázkách. Mezi kvalifikační 

předpoklady patří uchazeč, který: 

- nebyl pravomocně odsouzen 

- nemá daňové nedoplatky 

- plní si své povinnosti platby zdravotního a sociálního pojištění i příspěvek na 

státní politiku státu 

- také není v likvidaci 

- nebyl na něj vyhlášen v posledních třech letech konkurz [9] 

 

Dalšími předpoklady jsou předpoklady profesní kvalifikační. Každý uchazeč musí 

předložit Výpis z obchodního rejstříku a Doklad o oprávnění podnikání. 

Co se týká ekonomických kvalifikačních předpokladů, uchazeči dokládají Rozvahu za 

uplynulé období, Výši obratu a Pojistnou smlouvu (tj. odpovědnost za škodu 

způsobenou třetí osově). 

Dále musí uchazeč splňovat technické kvalifikační předpoklady, např. dokládat 

jednotlivé reference staveb. 

5.6 KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Pro svoji diplomovou práci jsem vybrala nejčastější kritériu, dle kterého se nejčastěji 

hodnotí při výběru nabídky pro veřejnou zakázku.  

Ekonomická výhodnost nabídky 

Jedná se o poměr ceny a kvality. Hodnotí se dle nejnižší nabídkové ceny, nákladů 

životního cyklu, délky výstavby, kvality stavebního díla, poskytované záruky na 

stavební práce a samotné stavební dílo, dobré jméno dodavatelské firmy. Výše uvedené 

parametry hodnotí zadavatel přiřazením váhy ke každému jednotlivému bodu. U 

některých veřejných zakázek je nejčastěji nejvíc hodnoceno na základě nejnižší 

nabídkové ceny. [9,10] 
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Obrázek č. 5 Příklad hodnocení nabídek [Přednášky, cvičení Veřejné stavební investice 

II] 

5.7 SMLOUVA O DÍLO 

Jak už jsem zmiňovala, každá zakázka ť už veřejná či soukromá je smluvně zavázaná 

mezi objednatelem (investorem) a zhotovitelem (např. stavební firma). Smlouva se 

sjednává dle zákona Obchodního zákoníku, a to zákonem č. 513/1991 Sb. Náležitosti 

smlouvy je celkem 10 a jsou vypsaná níže. 

I. Smluvní strany (objednatel/zhotovitel) 

II. Předmět plnění (na stavební dílo, stavební práce) 

III. Čas plnění (termín ukončení dodávky) 

IV. Cena (předmětu plnění) 

V. Platební podmínky (úhrady za jednotlivá plnění) 

VI. Dokumentace (stavebního díla) 

VII. Staveniště (zařízení, podmínky užívání) 

VIII. Další ujednání (neuvedeno jinde v ostatních bodech smlouvy) 

IX. Předání a převzetí díla (způsoby převzetí) 

X. Záruky za kvalitu díla [11] 
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5.8 ROZPOČET 

Rozpočet za stavební část je určena sumou nákladů na jednotlivé stavební práce, 

materiály neoceněné z ceníků, ale oceněny vlastní specifickou cenou a přesuny hmot 

k náležitým pracím. [10] 

5.8.1 Skupiny stavebních dílů 

Skupiny jednotlivých stavebních dílů jsem zahrnula do tabulky níže, dle ceníkového 

třídění TSKP (Třídník stavebních konstrukcí a prací). 

Tabulka č. 3 TSKP [11] 

Třídník stavebních konstrukcí a prací – TSKP 

1 Zemní práce 

2 Základy, zpevňování hornin, zvláštní zakládání 

3 Svislé a kompletní konstrukce 

4 Vodorovné konstrukce 

5 Komunikace 

6 Úprava povrchů vnější, vnitřní, podlahy a osazování výplní otvorů 

7 Práce přidružené stavební výroby (PSV) 

8 Trubní vedení 

9 Dokončovací práce, demolice 

 

Všechny rozpočty musí splňovat přehlednost rozpočtu a členit své položky, dle daného 

pořadí (kódu), jednotlivé položky musí mít svůj popis, měrnou jednotku, množství dané 

v měrných jednotkách, jednotkovou cenu v Kč/měrnou jednotku, celkovou cenu za 

položku, jednotkovou hmotnost v tunách (montážní/demontážní) a celkovou hmotnost 

za celou položku. Na ukázku jsem vybrala obrázek – část z rozpočtu, se kterým jsem 

pracovala v praktické části své diplomové práce. [10,11] 

Tabulka č.3 na dalším listu je vložený výřez rozpočtu ze zakázky, která je řešena 

v praktické části. 
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Tabulka č. 3 Ukázka z rozpočtu dané zakázky (zdroj vlastní) 
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5.8.2 Kalkulační vzorec 

Je důležité, připomenout si stanovení ceny na jednotlivé položky stavebního rozpočtu, 

už z toho důvodu, že ne se všemi položkami na stavební práce se můžeme setkat 

v ceníku. Ke stanovení jednotkové ceny na stavební práce je potřeba doplnit kalkulační 

vzorec, který po součtu všech důležitých bodů kalkulačního vzorce, sdělí hodnotu 

jednotkové ceny za položku. Kalkulační vzorec tedy obsahuje: [11] 

a) Přímé náklady 

+ Přímý materiál 

+ Přímé mzdy 

+ Ostatní přímé náklady (OPN) 

+ Stroje  

b) Nepřímé náklady: 

+ Režie výrobní 

+ Režie správní 

c) Zisk 
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6  ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Pro řádné a bezpečné provádění stavby se musí staveniště zařídit a také uspořádat. Při 

tom však musíme brát ohled na okolí staveb, znečišťování komunikací, ovzduší, vod a 

omezený přístup k okolním stavbám či ochranných pásmech. Pokud nelze zmírnit 

účinky na předem vypsané faktory, je potřeba využívat staveniště jen ve vymezené době 

Je nutné vyznačit inženýrské sítě jako jsou např. energetické, vodní, podzemní 

telekomunikační, v prostoru staveniště jak polohově, tak i výškově, aby nedošlo 

k nechtěnému porušení. Je potřeba zajistit staveniště ve špatné viditelnosti dočasným 

osvětlením a v dopravě by mělo docházet k plynulosti. 

Výkresová dokumentace staveniště nás seznamuje zpravidla koordinační situací, také 

známo pod názvem situace širších vztahů a situaci stavby. 

Koordinační situace se pohybuje ve velké měřítku, aby bylo snadné rozpoznat hlavní a 

vedlejší staveniště, dopravní trasy, ochranná pásma. Zpravidla bývá doplněna o 

technickou zprávu. 

Celková situace stavby obsahuje: 

a) hranice staveniště, zábory veřejných ploch 

b) hranice pozemků – vytyčovací výkresy 

c) stávající a nově budované objekty, demolice 

d) podzemní i nadzemní inženýrské sítě spolu s ochrannými pásmy 

e) plochy pro skládky, dočasné objekty zařízení staveniště, pojezdové plochy 

f) umístění skládek zeminy a ornice 

g) vstupy, výjezdy 

h) návrh hlavních stavebních mechanizmů, strojů. plochy jeřábů a výtahů 

i) administrativní a sociální objekty (šatny, umývárny, WC) 

j) provizorní mechanizmy pro rozvod energie a vody [2] 

 

6.1 NÁVRH ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Při plánování zařízení staveniště se musíme řídit několika pravidly a důkladně je 

zohlednit s výstavbou a okolními vlivy. 

Hlavní stavební mechanizmy se uspořádají dle technologie a technické náročnosti 

realizace, k nim se navrhují dočasné staveništní rozvody vody, kanalizace, elektřiny atd. 

Pro dopravu a komunikaci je nejlepší využít stávající nebo již vybudované komunikace 

a zpevněné plochy. 
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K transportu materiálů většinou využíváme výtahy a umisťujeme je tak, aby jejich cesta 

k potřebnému stavebnímu procesu, byla co nejkratší. 

K výtahům nejlépe umisťuje skládky s materiálem tak, aby byla manipulace s nimi co 

nejmenší. Je důležité při návrhu skládek materiálu zohlednit i místo pro jeřáb, který 

s materiálem bude taky pracovat, a hlavně také zmapovat terén staveniště. 

U nejbližšího možného napojení kanalizace a komunikace se navrhuje sociální zařízení, 

dále pak kanceláře a uzavřené sklady, aby byl jejich přístup co nejpohodlnější po celou 

dobu výstavby. V případě, že nemůžeme sociální zařízení napojit na kanalizaci, je nutné 

najít jinou variantu, a to nejlépe v mobilních WC. 

Je také důležité dbát na předpisy tykající se bezpečnosti práce, požární ochrany a 

hmotného majetku. 

Velikost a skladba ZS závisí na místních poměrech, druhu stavby, času realizace a 

případným zásobováním stavby. [2]   

 

6.2 ČLENĚNÍ ZS 

Zařízení staveniště můžeme členit z různých pohledů: 

a) dle účelu na: 

Sociální – splňuje sociální a hygienické potřeby pracovníků. Navrhuje se dle 

počtu lidských zdrojů na staveništi. 

Provozní – zajišťuje provoz na staveništi – parkovací plochy, vrátnice, oplocení, 

komunikace, kanceláře pro TDI, stavbyvedoucího atd. 

Výrobní – spravuje výrobní část – jeřábové dráhy, míchačky, betonárny, aj. 

b) dle způsobu užívání na: 

Společné – slouží pro více lidí najednou ve vztahu k investorovi 

Vlastní – vyhotoveno generální dodavatelem, který jej provozuje a poskytuje 

svým poddodavatelům 

c) dle typu, vlastnictví a doby trvání na: 

Stávající objekty  

Trvalé objekty stavby 

Dočasné objekty [2]   
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Obrázek č. 6 Základní rozdělení zařízení staveniště dle účelu [4] 

6.3 SOCIÁLNÍ A HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Slouží účastníkům stavby pro hygienické a sociální účely. Patří sem šatny, umývárny, 

WC, jídelny, ubytovny. Vybudování tohoto zařízení je nutné naplánovat co nejdříve, 

aby jej bylo možno využívat už od začátku realizace. Objem se navrhuje dle počtu 

pracovníků, kam patří dodavatelé i poddodavatelé. Stanovuje se tak v nejpočetnější 

směně pracovního fondu. 

Šatny a umývárny by se měly budovat zvlášť pro ženy a muže. Jejich vzdálenost by se 

měla pohybovat maximálně 300 m od místa pracoviště. Plocha šatny by se měla odvíjet 

od počtu pracovníka, a to 1,75 m2 na jednoho se světlou výškou 2,3 m. Umývárny mají 

být vybaveny tekoucí nezávadnou vodou jak teplou, tak i studenou. Na každých 15 

pracovníku je zapotřebí alespoň 1 umyvadlo. 

WC se vždy umisťují u šaten a umýváren a co nejblíž pracoviště. Počet sedadel musí 

odpovídat potřebám nejsilněji obsazené směny. Dimenzování je popsáno v tabulce níže. 

Tabulka č, 4 Dimenzování WC [2]   

Počet pracovníků Počet WC 

do 10 žen 1 sedadlo 

30 žen 2 sedadla 

50 žen 3 sedadla 

80 žen 4 sedadla 
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> 80 žen 1 sedadlo na každých 30 

žen 

do 10 mužů 1 sedadlo + 1 mušle 

50 mužů 2 sedadla + 2 mušle 

100 mužů 3 sedadla + 3 mušle 

> 100 mužů 1 sedadlo na každých 50 

mužů 

 

6.4 KANCELÁŘE VEDENÍ A TECHNICKÉHO DOZORU 

Tyto objekty musí vyhovovat potřebám po celý rok. To znamená, že musí být 

dostatečně vytápěné, klimatizované s elektrickým i datovým připojením. Umístění 

kanceláře stavbyvedoucího je vhodné na místě dostatečného výhledu na celé staveniště. 

Plošný rozsah kanceláří se určuje dle obsazení vedení stavby následovně: 

a) pro vedoucí pracovníky stavby minimálně 13 m2, se zasedací místností pak 20 

m2 

b) pro technický personál 14-16 m2 

c) pro administrativní personál 10-12 m2 

d) pro dodavatele technologií – dle počtu osob [2]   

6.5 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Součástí ZS je i návrh dopravního řešení dle bezpečnosti a plynulosti provozu. Podle 

množství a druhu dopravních prostředků je nutné navrhnout: 

a) dopravní trasy pro příjezd a výjezd na staveniště 

b) směr a trasu odvozu zeminy, suti na deponie 

c) organizaci dopravy při budování inženýrských sítí a přípojek 

d) dopravní značení [2]   

6.5.1 Plán dopravního řešení 

zaměřuje se především na definování rozsahu pracoviště, označení komunikace, 

vyznačení dopravního značení, určení objízdných tras, určení osob odpovědné za 

provoz na staveništi. Plán s těmito požadavky obsahuje i průvodní zprávu dopravního 

řešení a situaci dopravního řešení. Termín zahájení dopravního řešení pro staveniště je 

nutné dopředu nahlásit oprávněným orgánům a zaznamenat ve stavebním deníku.  
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6.5.2 Doprava a skladování materiálů 

Na staveništi, kde máme velmi malé skladovací plochy je obtížné urychlit stavební 

procesy, a tak narůstají náklady. Proto je vhodné mít tyto plochy na staveništi nebo 

mimo staveniště. Umístění skladů a skládek musí být navrhnut tak, aby skládky zajistily 

plynulý odběr materiálu podle harmonogramu prací. Dle umístění a oboru působnosti 

dělíme skládky na: 

- objektové – pro výstavbu jednoho objektu 

- úsekové – pro více objektů 

- ústřední – pro celou výstavbu 

Nejblíž zvedacímu prostředku umisťujeme ty skládky, které jsou nejtěžší a je jich 

největší množství (tvárnice, dílce). Do větší vzdálenosti pak můžeme umístit armatury 

nebo bednění. 

Materiál na skládce nebo v uzamykatelných skladech je uloženo tak, aby nedocházelo 

k jeho znehodnocení. Kvalita materiálu se nesmí během skladování znehodnotit. Proto 

je nutné pravidelně kontrolovat záruční dobu použití materiálu. [2]   

 

Tabulka č. 5 Zásady skladování jednotlivých materiálů 

Zásady skladování jednotlivých materiálů 

- sypký, volně ložený materiál se ukládá v přirozeném sklonu, aby 

nedocházelo k jeho sesouvání 

- sypký materiál dodáván v pytlích se ukládá do uzavřených skladů, 

s podlahou a stěnami izolovanými proti vlhkosti 

- kusový materiál pravidelných tvarů se smí skladovat do výšky 1,8 m 

- kusový materiál nepravidelných tvarů se smí skladovat do výšky 1,0 m 

- materiál uložený na paletách se smí skladovat do výšky 2,0 m 

- prefabrikáty se ukládají na podložky z tvrdého dřeva 

- stěnové panely se ukládají ve svislé poloze a opírají se o opory 

- mezi jednotlivými skládkami nebo figurami prefabrikátů je třeba zajistit 

bezpečný průchod široký nejméně 0,75 m 

- ocelový materiál nebo ocelové výrobky se ukládají po přístřešek 

- nebezpečné kapalné látky musí být uloženy v uzavřených obalech 

vyhovujících doporučení výrobce v uzamykatelném skladu 
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6.6 DOPRAVA MATERIÁLŮ 

Doprava materiálu je po staveništi rozdělena na primární a sekundární. 

6.6.1 Primární doprava 

Je zajišťována nákladními automobily nebo železniční dopravou. Materiál tak 

převážíme volně na paletách nebo v kontejnerech. V zařízení staveniště vždy 

rozvrhneme plochy k manipulaci tak, aby byla možnost manipulovat s materiálem bez 

problémů. Některé dopravní prostředky využívají své technické vybavenosti, např.: 

hydraulické ruky. To ale může zajistit i jeřáb, který může skládat materiál. [2]   

6.6.2 Sekundární doprava 

Pod touto dopravou si můžeme představit všechny stroje, které dokáží manipulovat 

nahoru a dolů. K tomu jim slouží zvedací prostředky. Používá se většinou stavební 

výtah nebo stavební jeřáb. 

6.6.3 Návrh zvedacího prostředku 

Při návrhu zvažujeme dvě možnosti: 

a) na základě návrhu projektového objektu volíme potřebné zvedací prostředky 

b) vhodné prostředky ovlivňují konstrukční, dispoziční i technologické řešení 

objektu [2]   

 

Návrh zvedacího prostředku ovlivňuje: 

- druh a hmotnost zvedacích prvků, rozměry, způsob osazování (to se týká hlavně 

montovaných objektů) 

- technologie realizovaného objektu 

- rozměry budov a její uspořádání z hlediska výšky  

- hospodárnost a ekonomika vlastního prostředku 

- velikost manipulačních ploch s dobrým způsobem montáže i dopravy 

 

Návrh jeřábu vychází z: 

- založení jeřábových drah 

- dle hmotnosti zvedaných prvků, důležité je nezapomenout na nejkritičtější 

břemeno – vyvolává maximální moment 
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- vodorovné a výškové vyložení materiálu 

- samotný počet jeřábů – kapacity, časové nasazení 

 

Hodnotíme taky náklady, a to na: 

- dopravu zvedacího prostředku tam i zpět 

- montáž i demontáž jeřábu a jeřábových drah 

- pronájem, odpisovou sazbu stroje 

- obsluhu a údržbu stroje [2]   

Pro lepší představu je jeřáb a jeho technologie, který byl využívám v rámci zakázky, 

podrobně popsána v praktické části diplomové práce. 

Další částí návrhu jeřábu je i jeho grafické znázornění v situaci zařízení staveniště. Pro 

lepší pochopení a kvůli dosahu jeřábu, co se týká vzdálenosti na hmotnost daného 

břemene. [2]   

 

Návrh výtahu 

Zde musíme hlavně dbát na namáhání základů pod výtahem při zvedání břemene. 

Vytváří se totiž tlak v základové spáře. Proto je důležité výtahy kotvit.  

Kotvy jsou připevněny ke stavbě pomocí šroubů, matic a podložek do vyvrtaných děr 

ocelových nosníků, do betonových prvků či jiných pevných konstrukcí. K získání 

potřebné tvrdosti při zabetonování výtahu, je nutné kotvení naplánovat ještě 

s předstihem, před samotnou realizací.  

Můžeme také použít i jiný typ kotvení, např. chemické kotvy anebo mechanické 

rozpínací hmoždinky. [2]   
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7  ŘÍZENÍ STAVEBNÍ ZAKÁZKY FIRMY ARCHATT, 

S.R.O. 

7.1 STAVEBNÍ FIRMA ARCHATT, S.R.O. 

Stavebně-restaurátorská huť Archatt v Brně je zaměřena na péči o památky v nejširším 

významu. Předmětem její pozornosti je řemeslo, umělecké řemeslo a restaurování, 

stejně jako teorie a průzkumy památek, architektonické a projekční služby. Jako jeden z 

mála subjektů umí propojit běžnou stavební činnost s uměleckým řemeslem a 

restaurováním. Většinu práce přitom provádí vlastními stálými zaměstnanci, které si 

dlouhodobě školí, zbytek stálým okruhem osvědčených spolupracovníků. 

Firma je značkou s dlouholetou tradicí, jako taková byla založena v roce 1992, později 

doplněna o sesterskou firmu v Třebíči, projekci a další složky. V současném období 

disponuje značnou odbornou kapacitou včetně soudního znalectví v oblasti obnovy 

památek. 

 

Obrázek č. 7 Logo firmy [zdroj firmy] 

 

Datum vzniku a zápisu:   8. července 1992 

Spisová značka:    C 6214 vedená u Krajského soudu v Brně 

Obchodní firma:    ARCHATT, s.r.o. 

Sídlo:      Branky 291/16, 664 49 Ostopovice 

Identifikační číslo:    46960180 

Právní forma:     Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:  

projektová činnost ve výstavbě 

provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
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7.1.1 Předmět činnosti: 

Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo 

jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty 

kulturní hodnoty. 

7.1.2 Ekonomická stabilita společnosti 

Informace pro názornou představu, jak si na tom daný podnik stojí, jsem získala 

z podkladů ročního obratu firmy. Na grafech níže je tedy pro přehlednost vytvořen obrat 

za poslední účetní období a na druhém počet zaměstnanců. Všechny údaje jsou 

stanoveny k 30.9. každého roku (účetní uzávěrka). 

 

 

Graf č. 1 Roční obrat společnosti [vlastní] 
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Graf č. 2 Počet zaměstnanců společnosti [vlastní] 

 

7.1.3 Certifikace společnosti 

Firma je certifikována v oblasti QMS od roku 1999 a v oblasti EMS od roku 2004. 

Jedná se o certifikáty ČSN EN ISO 9001:2016 Systém managementu kvality pro 

provádění a rekonstrukce pozemních staveb a restaurování kulturních památek a 

předmětů kulturní hodnoty. Druhá certifikace EMS je ČSN EN ISO 14001:2016 Systém 

environmentálního managementu pro provádění a rekonstrukce pozemních staveb a 

restaurování kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty. 

7.1.4 Softwary zakoupené společností 

Pro zajištění dobrého chodu firmy, společnost využívá řadu softwarů pro stavební a 

podnikovou činnost. Z úseku přípravy staveb je to v první řadě program Build PowerS, 

KROS pro tvorbu rozpočtů a cenových nabídek. Tyto programy jsou vhodné a určitě 

potřebné pro rozpočtáře ve smyslu importu a exportu výkazu výměr zakázek, vytváření 

a oceňování při tvorbě nabídek, pro limitky materiálů, pracovních sil či strojů. 

Programy jsou také vhodné pro tvorbu finančních plánů a harmonogramů a také 

k finálnímu controllingu nákladů.  
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Dalšími softwary vybavenosti firmy jsou: 

- MS Office (Word, PowerPoint, Excel, …) 

- ArchiCAD, Artlantis Studio, CorelDRAW 

- Adobe Acrobat XI Pro 

- Vema – informační systémy pro řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky 

aj. 

Společnost má ve svém vlastnictví i několik příruček, směrnic, norem, vzorníků a 

dalších podobných materiálů pro vykonávání stavební činnosti. 
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7.1.5 Reference společnosti  

Tabulka č. 6 Reference staveb za posledních 5 let [vlastní] 

Číslo Charakter (název) stavebních prací Objednatel Číslo rejstříku 

USKP 

doba plnění Celková 

hodnota 

v CZK bez 

DPH 

Kontaktní osoba Za 

provozu 

Místo prací 

1 
Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba 

v Brně 

Římskokatolická 

farnost v Brně 

47193/7-65 01/2015 – 

04/2016 

14,536 mil Mgr. Václav Slouk 

542 212 039 
Ano Brno 

2 Rekonstrukce předzámčí v Jevišovicích Město Jevišovice 26906/7-6412 
10/2014 – 

08/2015 
22,148 mil 

Mgr. Pavel Málek 

515 231 225 

Ne 
Jevišovice 

3 
Obnova zahradních teras a barokové zahrady u 

zámku v Mikulově 
Gardenline s.r.o. 14988/7-1381 

08/2014 – 

08/2015 
9,7 mil 

Ing. Lukáš Krulich 

416 532 656 

Ne 
Mikulov 

4 
Obnova Minaretu v areálu státního zámku 

Lednice 

NPÚ ÚPS v 

Kroměříži 
46546/7-1343 

08/2014 – 

03/2017 

15,535 mil  Ivana Holásková 

602 550 587 
Ne Lednice 

5 
Generální oprava fasád historické budovy 

Národního divadla  

OHL ŽS,      

divize 5  

11724/1-1102 06/2012 – 

11/2015 

27,695 mil Ing. Jiří Kápl   

541 111 111 
Ano Praha 

6 
Oprava fasád a střech od Slévárenského dvora 

po Jižní čestné křídlo 

Správa Pražského 

hradu 

11719/1-922 04/2015 – 

01/2016 

23,522 mil Ing. Ivo Velíšek, 

CSc.    224 371 111 
Ano Praha 

7 
Oprava a restaurování oboltáři, zákristie a 

postranních kaplí baziliky Velehrad 
PRACOM s.r.o. 24703/7-3524 

05/2015 – 

12/2015 
17,49 mil 

Vladimír Lampa  

283 290 713 

Ano 
Velehrad 
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7.1.6 Struktura společnosti 

 

Obrázek č. 8 Schéma struktury společnosti 
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7.1.7 Zadávací dokumentace 

Název veřejné zakázky:  Oprava Severního parkánu a hradeb 

Zadavatel:    Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha  

IČO:     49366076  

zastoupená:    Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

Projektová dokumentace: Studia acht spol. s.r.o., se sídlem V Zákoutí 4/1029, 170 

00 Praha 7 

Předpokládaná hodnota  

veřejné zakázky:   55 000 000 Kč za celý předmět veřejné zakázky 

Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Termín zahájení:   ihned po nabytí účinnosti smlouvy a po předložení 

požadovaných dokladů  

Termín ukončení:   do 10 měsíců od zahájení plnění v případě vhodných 

klimatických podmínek 

Termín plnění:   2 roky 

Předpoklad zahájení plnění:  únor/březen 2018 

Místo plnění:   sídlo zadavatele – Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 

08 Praha 1 – Dolní Jelení příkop 

 

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů: 

Způsob prokázání kvalifikace dodavatele: 

Nutno předložit ekonomické kvalifikace, technické 

kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria 

Dodavatel je povinen zadavateli předložit: 

Profesní způsobilost – Požadováno od zadavatele doložit prokázání splnění profesní 

způsobilosti, výpis z obchodního rejstříku – dokládá se v kopii ne starší 3 měsíce přede 

dnem zahájení zadávacího řízení 

Kritéria technické kvalifikace – Zadavatel požaduje splnění kritérií technické 

kvalifikace předložením seznamu stavebních prací poskytnutých dodavatelem za 

posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení – min. 2 nejvýznamnější stavební 

práce (v min. objemu 21 000 000 Kč). 
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Zadavatel požaduje seznam techniků splňující kritéria technické specifikace. Viz. 

tabulka č. 7. 

Tabulka č.7 Seznam techniků zaměstnaných u dodavatele [vlastní]   

Jméno a příjmení  Profese 

 Radek Kučínský 

Stavbyvedoucí – autorizovaný technik 

v oboru pozemní stavby 

 MgA. Radka Levínská 

Restaurátor s licencí pro obor 

polychromovaných sochařských uměleckých 

děl z kamene, kovu, štuku, sádry a umělého 

kamene 

Bohumil Pánek 

Restaurátor s licencí pro obor 

nefigurálních uměleckořemeslných děl z 

kamene 

Libor Urbánek  

Restaurátor s licencí pro obor 

Uměleckořemeslných děl ze dřeva včetně 

dekorativní řezby a intarzie 

Robert Fučík 

Technik mající vzdělání a praxi zámečník a 

umělecký kovář 

Martin Skála 

Technik mající vzdělání a praxi umělecký 

kovář 

Miroslav Neuman Technik mající vzdělání a praxi v oboru tesař 

Petr Moutelík 

Technik mající vzdělání a praxi v oboru 

pokrývač 

 

Zpracování nabídkové ceny: 

Nabídková cena bude stanovena za kompletní splnění veřejné zakázky dle ocenění 

jednotlivých položek uvedených v soupisu prací. Nabídková cena musí zahrnovat 

veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz (zahrnuto ve Vedlejších 

rozpočtových nákladech) 

Způsob hodnocení nabídek: 

Předmětem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky podle nejnižší nabídkové ceny 

bez DPH za plnění veřejné zakázky zpracované na základě Zadávací dokumentace – 

váha 100 %. 
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Délka záruční doby dle ZD. 

Činí minimálně 60 měsíců. Dodavatel doloží v návrhu smlouvy v měsících. 

Přílohy: 

Př. č.1 Krycí list nabídky 

Př. č.2 Projektová dokumentace 

Př. č.3 Soupis prací s výkazem výměr 

Př. č.4 Závazné stanovisko z r. 2017 vydaném Odborem památkové 

péče Kanceláře prezidenta republiky 

Př. č.5 Vnitřní předpisy zadavatele 

Př. č.6 Obchodní podmínky 

Př. č.7 Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru z r. 2017 

vydaný Odborem stavebního úřadu Magistrátu hl.m. Prahy 

Př. č.8 Seznam stavebních prací 

Př. č.9 Veřejný šifrovací klíč 

 

7.1.8 ZZVZ pro naši společnost 

Zadávání veřejných zakázek je ze zákona pro všechny veřejné zakázky stejné, jak u 

nemocnic, tak u památek. Postupuje se podle jednotlivých paragrafu ZZVZ. Veřejné 

zakázky na kulturní památky spadají do zakázek malého rozsahu. Na kulturních 

památkách se postupuje podle zákona pro nadlimitní zakázky a dále § 73, 74, 79 ZZVZ. 

U kulturních památek se nejvíce rozšířilo používání § 79 ve kterém se posléze 

specifikují požadavky na konkrétní kvalifikaci. O požadavcích na specialisty 

(restaurátory) v seznamu techniků se dovídáme z § 79 odst.2 písmeno c) ZZVZ. Dále 

pak seznam provedených akcí § 79 odstavec 2 písmeno a), kde se specifikují konkrétní 

požadavky na splnění podmínek účasti v nabídkovém řízení. 

Jen ve výjimečných případech, kdy je akce nad 100 mil. Kč se prochází dvoukolovým 

řízením. Nejprve se vyberou dodavatelé splňující kvalifikaci podle § 74,77 a 79 a teprve 

ve druhém kole se hodnotí samotné ocenění výkazu výměr.  

Důležitý je i § 83 prokázání kvalifikace jinou osobou, § 98 vysvětlení zadávací 

dokumentace, §104 další podmínky pro uzavření smlouvy a §122 výběr dodavatele. 
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7.1.9 Stručný architektonický popis 

Jedná se o památkovou obnovu obvodového pláště budov i hradeb – opravy omítek 

zahrnujících náhrady dožilých vrstev, restauraci sgrafitových omítek, opravu 

kamenného a cihelného režného zdiva včetně zpevnění a spárování včetně náhrad 

degradovaných prvků a hydrofobizace povrchů. 

 

Obrázek č. 9 Pohled na Pražský hrad [12] 

 

Materiálová charakteristika 

ZDIVO  

Obvodové zdivo je zpravidla smíšené – opuka, cihly vč. novodobých zazdívek. 

OMÍTKY, PRVKY FASÁD, PLASTICKÁ VÝZDOBA 

Fasádní omítky a jejich plastická výzdoba jsou z většiny novodobé vápenné. 

OTVOROVÉ VÝPLNĚ 

Okenní výplně otvorů jsou všechny novodobé, z většiny z rozsáhlejší rekonstrukce v 80. 

letech 20.stol a novější část v 10. letech 21.stol. Na č.p. 198 jsou okna v 1NP dvoukřídlá 

dubová s dvojsklem dovnitř otevíravá/sklopná s pevným středním sloupkem. Okna ve 

2.NP jsou z jehličnatého dřeva pod nátěr, otočná a sklopná, zdvojená, s typickými 

detaily i kováním pro 70. -80.léta. 

Okenní výplně v Prašné věži tvoří z většiny kovová zdvojená okna dovnitř otevíravá. 

Část otvorů (směrem do Jeleního příkopu) je zakryta borovými okenicemi, za nimiž 

jsou instalována taktéž kovová okna pobitá prkny. 
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Okna v č.p. 35 a 36 jsou dřevěná dvoukřídlá dvojitá s nadsvětlíky dovnitř otevíravá. 

STŘECHA 

č.p. 198 - Krov domu č.p. 198 je dřevěný historický s novodobými zásahy. Prvky v 

částech krovu jsou z důvodu vestavěných technologií opláštěny protipožárními 

deskami. Krytinou nad dřevěným krovem jsou pálené keramické tašky – bobrovka. 

Mihulka – Krov Prašné věže – Mihulky je novodobý (kol. 1928). Krytinou nad 

dřevěným krovem jsou pálené keramické tašky – prejz kladený do malty 

č.p. 35 a 36 - Krov domu č.p. 35 a 36 je dřevěný historický s novodobými zásahy. 

Krytinou nad dřevěným krovem jsou břidličné šablony na bednění. 

Popis stavu, poruchy, závady 

FASÁDY 

Stav hradebních ploch vyžaduje památkovou obnovu. U režného zdiva, kamenných 

obkladů či zdiva z lícových cihel jde o místní poruchy líce, poruchy, resp. nevhodné 

materiály spárování. Povrchy opukového i starého cihelného zdiva ve dvorku parkánu u 

Mihulky, které byly zbaveny v minulosti omítkové ochrany, vykazují velké poruchy 

vlivem zvětrání a zatékání. Omítky budov nad hradbami, tj. čp.198, Mihulky, čp 35 a 

36, vyžadují revizi a opravu v rozsahu od 10 do 70 %. 

Omítky hradeb, jsou v různém stavu, který souvisí s jejich expozicí. Soklové partie jsou 

vesměs degradované. Povrchové úpravy jsou většinou smyté. Na omítkách věže 

Mihulky je kromě uvedeného estetickou závadou viditelné stopy patrových 

omítkářských záběrů. 

STŘECHY 

Krovy jsou až na několik míst, kde bude třeba přistoupit k dílčím náhradám, v podstatě 

v pořádku. Poškození biotickými škůdci je velmi malého rozsahu. Chemické ošetření 

dřevěných prvků není nutné. 

Střešní krytina na čp. 198 (tašková krytina bobrovka Tondach – 90. léta) nevykazuje z 

prostoru půdy znatelné poruchy. 

Střešní krytinu na prašné věži (Mihulce) tvoří malý prejz pokládaný do malty. Malta na 

mnoha místech odpadává a krytinu je třeba přeložit. Vzhledem ke geometrii střechy, 

kde je cca 60 % prejzů přiřezávaných (tedy se musí nahradit novými), bude lepší 

krytinu vyměnit kompletně. 

Střešní krytina na čp. 35 a 36 je střecha z břidlicových šablon starých jako sám objekt a 

tomu odpovídá její stav, pro který je na místě výměna. 

OTVOROVÉ VÝPLNĚ 

Okna v 1.NP č.p.198 jsou relativně zánovní (max. 15 let) a z hlediska funkčnosti a stavu 

nátěrů a kování zachovalá. Okna v 2.NP. jsou až na výjimky dožilá technicky i morálně 

a je třeba je vyměnit. 
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Otvorové výplně v Prašné věži Mihulce jsou v zachovalém stavu (dřevěné i kovové), i 

když naprosto nevyhovují dnešním tepelně technickým požadavkům. To však u 

památky této kategorie není rozhodující hledisko. 

Okna č.p. 35/36 jsou dvojitá, čtyřkřídlá dovnitř otevíravá. Jsou v poměrně zachovalém 

stavu, byť bude možná nutné při truhlářské opravě vyměnit některé více namáhané části 

(např. okapničky), případně celá vnější křídla. 

 

7.2 ZPŮSOBY VÝBĚRU A PŘÍPRAVY ZAKÁZEK 

7.2.1 Výběr zakázek 

Uvedená firma se soustředí především na veřejné zakázky s péčí o památky. Proto své 

budoucí zakázky vyhledává prostřednictvím elektronický nástrojů pro zadávání 

veřejných zakázek jako je např.: 

- NEN – Národní elektronický nástroj 

- E-ZAK – elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek.  

Vždy je naše společnost v zastoupení Dodavatele (nechová se jako Zadavatel). Zakázky 

si vybírá dle: 

- významnosti stavby 

- historie stavby 

- přibližné ceny a hodnoty díla a následně zisk z něho vyplývající 

- místa stavby (většinou se soustřeďuje na zakázky v ČR, někdy i na Slovensku) 

Největší preferovaný zájem naší společnosti o VZ je od zadavatelů jako je Národní 

památkový ústav nebo Správa Pražského hradu. 

Další způsob získání zakázek je od zadavatelů v rámci dobrých vztahů dle předchozích 

zkušenostech.  

Pokud je pro nás zakázka přijatelná či žádaná zapojujeme se do výběrového řízení pro 

vybrání vhodného dodavatele veřejné zakázky. K tomu je nutné zpracovat nabídku se 

všemi náležitostmi dle Zadávací dokumentace, jako je např.:  

- splnění kvalifikačních předpokladů 

- doložit seznam, připadnou kvalifikaci dodavatelů 

- seznam techniků 

- základní a profesní způsobilost 

- nabídkovou cenu bez DPH 

- délku záruční doby atd. 
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7.2.2 Příprava nabídky 

Při sestavování nabídky se na samotné tvorbě podílí přípravář. Jestliže se jedná o větší 

stavební zakázku, je k sestavování nabídky povolán tým přípravářů. 

Prvním krokem je detailní seznámení s podklady pro veřejnou zakázku. Důležité je 

podrobné nastudování projektové dokumentace, tzn. jednotlivých výkresů, výpisů 

prvků, technické zprávy, slepého rozpočtu a následné shrnutí v Zadávací dokumentací, 

která je sama o sobě obsahem celkové nabídky. 

Je důležité udělat průběžnou kontrolu výkazu výměr s objemem jednotlivých prací 

(položek). Pokud z výkazu výměr nebo projektové dokumentace plynou určité 

nejasnosti či chyby, je možné podat dotaz zadavateli, který stanoví lhůtu, pro podání 

dotazů na VZ. V této době může zadavatel odpovědět formou vysvětlení nebo následné 

opravy PD či výkazu výměr. Při pochybení ze strany zadavatele a jeho podkladů, může 

dojít k posunutí termínu podaní nabídek. Tím vzniká delší čas pro přesné pochopení 

odpovědí ze vznesených dotazů na zadavatele. 

Při oceňování jednotlivých položek z výkazu výměr je dobré oceňovat na základě: 

1. softwarových programů (ceníků) jako je např. Build PowerS – ceny RTS (Brno), 

KROS – ceny ÚRS (Prahu) 

Díky importu slepého rozpočtu ve formátu .xls, .pdf, .utf je snadné získat 

jednotkové ceny ceníkových položek. Ty se pak po zdravém uvážení mohou 

použít do cenové nabídky. 

2. oceňování na základě kalkulačního vzorce 

3. cena odpovídající dle technologie nebo technologického postupu  

4. z vlastních zkušeností ceny za materiál či samotnou práci (montáž) z přechozích 

zakázek 

Pro nabídku dle hodnocení ekonomické efektivnosti je důležitá hlavně cena. Proto je 

potřeba se rozpočtu věnovat nejdelší dobu, aby byly dostatečně oceněny všechny 

položky dle reálné skutečnosti (nejlépe, aby byla zakázka pro danou společnost 

zisková).  
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7.2.3 Poptávání a následný výběr subdodavatelů/poddodavatelů 

Naše společnost se zabývá především obnovou historických památek. Velký objem 

stavebních prací tedy zaujímají restaurátorské práce. Co se týká ostatních prací a 

řemesel, to záleží na složitosti dané zakázky. Většinou pro klasickou stavební část 

máme svoje profese. Zbytek při zahájení a zpracování nabídky poptáváme různě po 

okolí nebo zpětně poptáváme poddodavatele, se kterými máme dlouholeté zkušenosti. 

Při zahájení sestavování nabídky je důležité podrobně analyzovat jednotlivé položky 

z výkazu výměr. Položky, které se objevují v ceníku jsou pro ocenění snazší, protože 

cenu můžeme odvodit nebo opsat z ceníkové soustavy RTS nebo ÚRS. Složitější případ 

nastává, pokud se v rozpočtu objevují tzv. R-položky. Bohužel firma zabývající se 

obnovou historických památek najde ve výkazu výměr více R-položek než obyčejných 

z ceníku. Většinou se to týká dílů z Přidružené stavební výroby (PSV).  

Obvykle se ve výkazu výměr setkáváme s položkami složitějších klempířských, 

zámečnických, kamenných prvků aj. V popisu položek se může objevit i poznámka 

Restaurátorský dohled. Proto je dobré při sestavování nabídky rozložit rozpočet do 

částí, které se dají nacenit samotnou firmou nebo na poptávky, které putují k našim 

vybraným poddodavatelům. 

Protože cena hraje velkou roli k získání Veřejné zakázky, probíhají proto dvě kola pro 

výběr poddodavatelů. Předvýběr je prvním kolem, kdy poptávané firmy vracejí naší 

společnosti nabídky na jednotlivé subdodávky. Ty se pak promítnou s cenami jiných 

poddodavatelů v rámci jednoho stavebního dílu. Výběr poddodavatele je hodnocen 

z mnoha hledisek, tj.: 

- jejich nabídková cena 

- dostatečná kapacita lidí a času na daný objem zakázky 

- dobré jméno poddodavatele 

- kvalita provádění prací 

- dodržování lhůt 

- reference 

Ve společnosti je uložen seznam potencionálních dodavatelů na určité stavební práce. 

Dle tohoto seznamu může přípravář vybrat až několik firem, které mohou danou 

stavební činnost dodávat. Vždy je nejlepší poptávat minimálně 3 budoucí poddodavatel, 

kvůli jejich pracovní vytíženosti, srovnání cen a dalších hledisek. 

Poptávky jsou sestavovány formou slepého rozpočtu k dané profesi společnosti. 

Z celkového výkazu výměr se vyseparuje část potřebná pro daného poddodavatele. 

Takto upravený slepý rozpočet putuje elektronickou cestou společně s projektovou 

dokumentací, výpisem prvků a detaily stavby k budoucím poddodavatelům.  
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Důležité je poddodavatele upozornit na termíny, co se týká podání samotné nabídky, 

začátek a konec realizace díla, termín nacenění nabídky z pohledu poddodavatel a 

v neposlední řadě by měla padnout otázka, zda je vůbec oslovovaná společnost pro 

nacenění nabídky schopna nabídku nacenit a mít k jejímu objemu prací dostatečné 

kapacity. 

Pokud je oslovována firma kontaktována prvně emailovou cestou, má na to 3 dny 

odpovědět, zda chtějí s námi spolupracovat v prvním kroku nacenění. Po uplynutí tří 

dnů je společnost kontaktována telefonicky. 

V některých případech se stává, že je nabídka potřeba nacenit co nejdříve v malém 

časovém rozmezí. Tudíž emailová cesta poptávky putuje až po odsouhlasení 

telefonického jednání o zpracování nabídky. 

Po shromáždění všech nabídek od poptávaných poddodavatelů začíná stádium 

vyhodnocení a výběru potencionálního dodavatele na určitý objem stavení zakázky. 

V každém případě o výběru rozhoduje nadřízený/jednatel společnosti dle výše 

uvedených hledisek. 

Vybraní poddodavatelé jsou následně vázáni dodržovat smlouvu s jednanou s naší 

společností, dohodnutou výši nákladů, harmonogram a všechno co je ve smlouvě 

sjednáno. Pro nedodržení uvedených smluvních podmínek hrozí sankce/pokuty, jejichž 

výše je uvedená ve smlouvě. 

Stavební zakázka Obnova Severního parkánu měla výběr těchto poddodavatelů 

v tabulce č. 8, kteří se podíleli ve větší míře na dodávku materiálů a pak na samotnou 

montáž při výstavbě. 
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Tabulka č. 8 Seznam Poddodavatelů konkrétní zakázky [vlastní]   

Seznam poddodavatelů 

BAYO.S SE 

Johnny servis 

ALS 

ALFIX 

KROLAN 

Fučík a Skála 

JAPS TEN 

WATREX 

PRACOM 

TOP GROUND 

Pánek 

 

Uvedení poddodavatelé byli vybráni na základě všech hledisek pro jejich výběr. 

Z nabídkových cen, které poskytly, se jejich ceny vloží do výkazu výměr s přirážkou 

kolem 10–20 %. K hotové nabídce za naši společnost, která se uchází o generálního 

dodavatele, se připojí potřebné doklady definované v zadávací dokumentaci. Nejlépe 

den před termínem odevzdání nabídek a po průběžných kontrolách vypracované 

nabídky je na řade samotné podání nabídky. Nabídka se podává, jak bylo již uvedeno 

elektronickou formou, přes elektronickou databázi veřejných zakázek. 

Pokud ve výběrovém řízení uspějeme, budeme vázáni s investorem smlouvou, a to 

smlouvou o dílo. 

7.3 SMLOUVA O DÍLO 

Zakázka Oprava Severního parkánu byla úspěšně vyhrána naší společností, proto bych 

ve zkratce zmínila všechny části Smlouvy o dílo, která je uzavřená mezi Objednatelem 

– Správa Pražského hradu a Zhotovitelem – ARCHATT, s.r.o. dne 18.1.2018 dle § 2586 

a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

Smlouva je vázána podílově na dva zhotovitele v poměru 50/50. Z důvodu materiálů, 

které mi poskytnou vytvořit závěrečnou práci, se budu zabývat objemem stavebních 

prací určených Zhotoviteli ARCHATT. 
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I Předmět plnění 

V první části je obsahově sepsán předmět díla obecně, co se bude opravovat. Všechno je 

dohledatelné v projektové dokumentaci, zpracovanou projektantem Studio acht,, se 

kterou se zhotovitel musí řádně seznámit. Součást předmětu plnění je také zpracování 

podrobné projektové dokumentace skutečného provedení a fotodokumentace průběhu 

prací. Dále je požadována podrobná restaurátorská zpráva pro každou restaurátorskou 

profesi samostatně. 

Před prováděním restaurátorských prací, které budou vyžadovat restaurátorský zásah, 

zhotovitel předloží standardní restaurátorský záměr ke schválení. Odborné 

restaurátorské práce jsou požadovány od restaurátorů s licencí Ministerstva kultury pro 

restaurování v oboru restaurování: 

- historických štuků a omítek 

- sgrafit 

- nepolychromovaného kamene 

- historických výrobků ze dřeva 

Dále budou práce prováděny způsobilými pracovníky – techniky v oboru oprava 

historických krovů (pokrývač, tesař) a oprava historických kovářských děl (umělecký 

kovář/zámečník). 

Součástí předmětu plnění je i zajištění vstupu do prostoru staveniště. Zajištění vstupu na 

staveniště znamená, že v prostoru staveniště, a to u vjezdové brány do Dolního Jeleního 

příkopu a dále pak u vstupní branky určené pro stavbu na Stájovém dvoře, bude 

přítomný pracovník určený zhotovitelem (resp. dva pracovníky – každý u jmenované 

brány), který bude kontrolovat vstup oprávněných osob na staveniště, popř. vjezd na 

staveniště, a to po celou dobu pracovní doby. 

Lešení bude zcela čisté, z nekorodujícího materiálu, instalováno i deinstalováno bude v 

souladu s vyjádřením Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a 

bezpečnostních útvarů působících v areálu Pražského hradu. Objednatel připouští, aby 

zhotovitel směrem od ohradní zdi do Dolního Jeleního příkopu vzhledem ke složitosti 

terénu použil i lešení trubkové. 

II doba a místo plnění 

Zde jsou informace o termínech zahájení provádění díla, splnění díla, doplnit nezbytně 

harmonogram provádění díla stavby, místo plnění – Dolní Jelení příkop.  

Dále tady najdeme provozní dobu Pražského hradu, která je stanovena od 6. ranní 

hodiny do večerní 22. hodiny. V této době mohou být prováděny stavební práce 

III Cena díla 

Důležitý odstavec smlouvy zahrnuje Cenu díla, stanovená dohodou smluvních stran a 

výsledkem zadávacího řízení, dle nabídkového rozpočtu zhotovitele. 
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Cena díla uvedena ve smlouvě činí: 54 860 000,- Kč 

(slovy: padesát milionů osm set šedesát tisíc korun českých) 

Pokud se vyskytnou vícepráce (práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce, tvořící 

přílohu této smlouvy), budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou 

víceprací, kterým odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, takové 

vícepráce budou oceněny dle jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), ocenění 

víceprací podléhá odsouhlasení zástupcem objednatele.  

Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 

deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném 

dodatku této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a 

dodávky skutečně provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené. 

V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 

vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení. 

IV Fakturační podmínky 

Cena díla bude hrazena na základě řádných daňových dokladů vystavených 

zhotovitelem měsíčně k 15. dni příslušného měsíce na základě objednatelem 

odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací a dodávek, maximálně 

však do 90% celkové ceny díla bez DPH. Přílohou každé faktury bude kopie 

zjišťovacího protokolu potvrzeného pověřenou osobou objednatele s podrobným 

rozpisem provedených prací a dodávek. Doplatek ceny, tj. 10 % z celkové ceny díla, 

bude objednatelem uhrazen po řádném provedení kompletního díla a jeho předání bez 

vad a nedodělků.  

V Podmínky provádění díla 

V části podmínky provádění díla jsou uvedeny náležitosti týkající se pracovní doby 

provádění díla, tj. od 6:00 – 21:00 hod. Dále kontakty na pověřené osoby TDS, 

zhotovitele, pracovníci BOZP a PO, Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta 

republiky atd. Tzn. všichni účastníci výstavby, kteří se musí podílet na samotné 

výstavbě.  

Dále se zhotovitel smluvně zavazuje k tomu, že se detailně seznámil s interními 

předpisy při provádění díla v areálu Pražského hradu. Svou odpovědnost zhotovitel 

přenáší i na své zaměstnance a třetí subjekty (poddodavatele). 

Před předáním a převzetím staveniště je zhotovitel povinen dodat do 10 dnů tyto 

podklady: 

- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby 

- informaci o použití lešení nad 10 m výšky 

- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
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VI Staveniště 

Staveniště se předává zhotoviteli při předání staveniště od objednatele. Staveniště se 

nachází v řádném místě. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí 

třetích, resp. nepovolaných osob a zvířat. Díky složitosti lešení je povinnost zhotovitele 

lešení zakrýt a buď mechanicky nebo elektronicky zabezpečit. 

Částí staveniště se budu podrobně zabývat v obsahu své diplomové práce v dílu 

Zařízení staveniště. 

 

VII Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 

Nepodstatná část výstavby je její samotná kontrola. Je důležité, aby se smluvní strany 

(objednatel/zhotovitel) dohodly na termínech kontrolních dnu (KD). 

Na kontrolním dnu je dle smlouvy nutné zajistit účast odpovědného zástupce, TDS, 

autorského dozoru, příslušných zástupců památkové péče, BOZP a PO, dalších zástupců 

objednatele, kontrolních orgánů a je-li to vhodné také dalších dotčených osob (např. 

statik a jiní) na kontrolním dnu. Záznam z KD vyhotoví TDS a bude podepsán zástupci 

smluvních stran. 

Kontrolní den může být také iniciován jednou ze smluvních stran, přičemž v takovém 

případě se smluvní strany zavazují dohodnout v co nejbližší době na konkrétním 

termínu uskutečnění kontrolního dnu. 

Další podmínkou této část je povinnost zhotovitele vést stavební deník se všemi zápisy 

jednotlivých dnů v průběhu výstavby (zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti 

těchto prací, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace apod.). 

 

Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 

jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho poddodavatelů, kteří se na 

staveništi v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se 

zhotovitel zavazuje vést na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen 

zapisovat veškeré osoby, které vstoupí na staveniště, a které nejsou zároveň pracovníky 

zhotovitele či jeho poddodavatelů a TDS objednatele. 

 

VIII Odpovědnost za škody, kauce, bankovní záruka 

Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou 

objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo 

právními předpisy. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou 

objednateli v souvislosti s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli 

či dalšími osobami), stejně, jako by ji způsobil sám. 

Zhotovitel poskytl objednateli před podpisem této smlouvy jako jistotu na řádné plnění 

svých povinností dle této smlouvy a k úhradě případných vzniklých škod bankovní 

záruku ve výši 5 500 000,- Kč 
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Svá práva z uvedené bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit při neplnění 

jednoho či více závazků zhotovitele podle této smlouvy či způsobené škody objednateli. 

 

Platnost bankovní záruky bude do 30. dne po termínu řádného předání díla bez vad a 

nedodělků, resp. jeho poslední části. Tato bankovní záruka bude objednatelem uvolněna 

jednorázově po uplynutí této lhůty.  

 

IX Sankce, odstoupení od smlouvy 

V této části smlouvy jsou popsány jednotlivé sankce při neplnění díla, a to za: 

- nedodržení smluvního termínu splnění díla bez vad a nedodělků 

- porušení povinností stanovených ve smlouvě o dílo 

- prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků při převzetí díla 

- prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednavatelem v záruční 

době 

- nevracení karty externího pracovníka atd. 

Dále se musí objednatel i zhotovitel seznámit s podmínkami pro odstoupení od 

smlouvy, které je v daném oddílu podrobně popsáno. 

X Splnění díla 

Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 

nedodělků, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí a 

předáním a převzetím restaurátorské zprávy pro každou restaurátorskou profesi 

samostatně ve dvojím vyhotovení v českém jazyce v písemné a elektronické podobě 

doplněné fotografickou dokumentací. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele 

minimálně 5 pracovních dnů před plánovaným předáním a převzetím díla zápisem ve 

stavebním deníku, termín předání a převzetí díla musí být ze strany objednatele 

odsouhlasen. 

XI Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

Záruka je stanovená zhotovitelem už při podání nabídky. Na provedené práce tedy 

poskytuje záruku na jakost v trvání 60 měsíců, která počíná dnem následujícím od 

splnění díla. U zařízení a výrobků, u kterých výrobce garantuje delší záruční dobu, než 

je výše uvedená, platí záruční doba garantovaná výrobcem. Zhotovitel se zavazuje před 

předáním díla tato zařízení a výrobky specifikovat a předložit k nim záruční listy či 

certifikáty s vyznačenou délkou záruční doby. 
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XII Závěrečná ujednání 

Poslední kapitolou smlouvy stvrzují obě smluvní strany informovanost o obou stranách, 

jak se budou kontaktovat, jaké vznikají nároky a povinnosti, kdo může nějakým 

způsobem měnit či doplnit vzestupně číslované dodatky, kolik vyhotovení smlouvy se 

předpokládá. Konec smlouvy je stvrzen podpisem oprávněných zástupců s datem a 

místem. Smlouva nabývá na své hodnotě dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

Ke smlouvě je potřeba přikládat i přílohy, na které se v celém svém obsahu smlouva 

odkazuje. 
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8  DOKUMENTACE PŘÍPRAVY STAVBY Z POHLEDU 

DODAVATELE 

Dodavatelská příprava a její dokumentace je základ pro řízení stavebních zakázek. 

Dokumentaci si každý podnik tvoří sám, dle svých potřeb a v závislosti na rozsahu dané 

stavby. Proto jsem ve své práci zpracovala dokumentaci vhodnou pro řízení zakázky 

Pražského hradu. 

8.1 STRUKTURNÍ PLÁN 

Díky strukturnímu plánu máme přehled o jednotlivých částech stavby, které pak dělíme 

na úkoly a činnosti. Jedná se o tzv. hierarchickou strukturu hlavního cíle projektu. U 

strukturního plánu postupujeme shora dolů, po jednotlivých úrovních. V mém případě 

od úrovně č.0 až po úroveň č. 3, viz. Strukturní plán níže. Počet úrovní není pevně daný. 

Záleží tak na složitosti výstavby projektu. Tím, že vytváříme takový plán přehledu celé 

zakázky, není pravděpodobné, že se vyskytne problém v opomenutí některé z činností. 

Všechny činnosti na sebe logicky navazují a jsou navzájem provázány.  

Stavební zakázka Oprav severního parkánu a hradeb je tedy členěna do 4 úrovní 

(počátek v 0). První úrovně jsou rozděleny dle fází životního cyklu projektu. Další 

úrovně jsou členěné podle důležitosti a částí v jednotlivých fázích životního cyklu. 

Poslední úroveň nás seznamuje se stavebními objekty naší stavební zakázky. Podrobněji 

schéma dále. 



0. Úroveň

1. Úroveň

2. Úroveň

3. Úroveň

STRUKTURNÍ PLÁN

vyhodnocení zakázky po zkušenosti z provozu

oprava výsledné kalkulace po ukonč. záručních, garanč. a promlčecích lhůt

SO 02 Vikárka

SO 03 Mihulka

SO 04 Hradby

NÁVRH ZS

STAVEBNÍ ČÁST

projekce projekce
SO 01 Stavba plotu - Jelení příkop

SO 05 Dvorek

kolaudace

závěrečné vyúčtování

VYHODNOCENÍ

vypracování nabídky prováděcí projektová dokumentace výrobní kalkulace odstranění vad a nedodělků

projednání nabídky zadavatelem stavebně technologická příprava vyrobní dokumentace dokumentace skutečného provedení stavby

smlouva se zadavatelem převzetí staveniště převzetí staveniště

NABÍDKA

smlouva se subdodavateli

OPRAVA SEVERNÍHO PARKÁNU A HRADEB

VYHLEDÁVACÍ FÁZE PROVÁDĚCÍ FÁZE FÁZE UŽÍVÁNÍ

staveništní provoz

PŘÍPRAVA STAVBY PROVÁDĚNÍ DOKONČENÍ

předání stavby

dodávky stavby

odstranění zjevných vad

odevzdání dokumentace dodávky

převzetí dokumentace dodávky

STANOVENÍ LHŮT STANOVENÍ CENY ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

SOCIÁLNÍ ZS PROVOZNÍ ZS

montáž montáž

údržba a oprava údržba a oprava

demontáž demontáž
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8.2 MATICE ODPOVĚDNOSTI 

Matici odpovědnosti můžeme též nazývat jako funkční diagram zakázky. Říká nám, kdo 

je za co zodpovědný, kdo co/koho řídí nebo kdo úkol vykonává či spravuje. Matice 

vychází z mnou navrženého strukturního plánu, kde jsou navrhnuty vazby mezi úkoly a 

zúčastněnými. Všichni zúčastnění jsou znázorněny v tabulce ve sloupci a řádkem 

k různým činnostem jsou pak přiřazeni k úkolu každého kroku strukturního plánu. 

Vztahy můžeme vázat s investory, bankami, poddodavateli, vlastně všemi, kteří se na 

výstavbě podílejí ať už přímo nebo nepřímo. 

Tímto způsobem jsem postupovala i já k vytvoření matice zodpovědnosti na mou 

vybranou stavební zakázku. Bodem střetnutí řádku se sloupcem je vyznačeno písmeno, 

jehož funkce je: 

a) Z – subjekt, který úkol zpracovává 

b) Ř – subjekt, který úkol řídí 

c) S – subjekt, který na úkolu spolupracuje 
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Tabulka č. 9 Matice odpovědnosti stavební zakázky [vlastní]   
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1. Nabídka                             

Vypracování nabídky S     Ř,Z                     

Projednání nabídky zadavatelem S     Ř,Z                     

Smlouva se zadavatelem Ř,S S   Ř,Z                     

Smlouva se subdodavateli       Ř,Z S S S S S S S S S S 

2. Příprava stavby                             

Prováděcí projektová dokumentace Ř   Z                       

Stavebně technologická příprava       Ř                     

Převzetí staveniště Ř     Z                     

3. Provádění                             

Výrobní kalkulace     S Ř,Z                     

Výrobní dokumentace     S Ř,Z                     

Převzetí staveniště S     Ř,Z                     

Staveništní provoz S     Ř,Z                     

Dodávky stavby S     Ř,Z                     

Odstranění zjevných vad Ř     Z S S S S S S S S S S 

Odevzdání dokumentace dodávky       Ř,Z                     

Převzetí dokumentace dodávky       Ř,Z                     

SO 01 Stavba plotu - Jelení příkop       Ř,Z S S S S             

SO 02 Vikárka       Ř,Z S S S S S S S S S S 

SO 03 Mihulka       Ř,Z S S S S S S S S S S 

SO 04 Hradby       Ř,Z S   S S S S S S     

SO 05 Dvorek       Ř,Z                     

Sociální zařízení staveniště       Ř,Z     S               

Provozní zařízení staveniště       Ř,Z                     

4. Dokončení                             

Odstranění vad a nedodělků Ř     Z                     

Dokumentace skutečného provedení stavby       Ř,Z                     

Závěrečné vyúčtování Ř S   Z                     

Předání stavby S     Ř,Z                     

Kolaudace     Ř,Z S                     

5. Vyhodnocení                             

Vyhodnocení zakázky po zkušenosti z provozu       Ř,Z                     

Oprava výsledné kalkulace po ukonč. 
záručních, garanč. a promlčecích lhůt       Ř,Z                     
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8.3 PLÁN ČASOVÝCH ZDROJŮ 

Čas hraje důležitou roli při samotné realizace stavby. Je proto důležité znát důležité 

termíny ze zadávací dokumentace a uspořádat stavební technologie, procesy a etapy tak, 

aby bylo vše reálně dosažitelné v daném rozmezí času výstavby. K tomu slouží časové 

harmonogramy, ve kterých je zaznamenána závislost jednotlivých stavebních procesů 

na dobu výstavby od jejího začátku až po její konec. Lhůta výstavby je velmi důležitá 

nejen pro investora, ale také pro pozdější získávání více a více zakázek. Také se termíny 

lhůt odrážení ve smlouvě o dílo, kde je přesně dáno, do kdy má být stavba hotová. Při 

porušení těchto důležitých termínů může dojít k pokutám a sankcím za prodlení.  

Všechny činnosti v harmonogramu musejí na sebe navazovat tak, aby pokryly všechny 

podmínky pro výstavbu dané konstrukce. Jedná se především o zdroje pracovních sil, 

materiálů, strojů, včasné nastoupení prací jednotlivých poddodavatelů, ale důležitý je i 

zdroj finanční ve formě nákladů. Harmonogramy pro zakázky s malým objemem prací 

můžeme použít MS Excel, ovšem pro větší zakázky bych raději volila software MS 

Project. MS projekt je obsáhlý sám o sobě a poskytuje výstupy ve formě - Ganttova 

diagramu, kalendářů, plánování lidských zdrojů, přehled peněžních toků aj. 

K dobré orientaci v harmonogramech jakéhokoli typu bych rozhodně doporučila barvit 

každou jednotlivou činnost různými barvami. Bude tak snadné rozlišit činnosti, které 

jsou splněny, které jsou ještě před námi nebo kde máme dostatečné rezervy pro další 

práce či vícepráce. 

Harmonogram po zpracování musí být odsouhlasen a během realizace a kontrolních dnů 

pravidelně aktualizován. Harmonogram by měl být sestavený tak, aby dostatečně využil 

pracovní fond, tzn., že pokud probíhají některé práce v interiéru, lze snadno zapojit 

pracovníky pro práci např. na štukových vnějších omítkách. Sestavování časového 

plánu bych určitě nechala na odbornících se znalostmi technologií, technologických 

postupů. Ti ví předně, jak potřebný čas využít. 

8.4 GANTTŮV DIAGRAM 

Ganttův diagram označujeme časový plán znázorněný úsečkovými grafy. Doba 

jednotlivé činnosti odpovídá délce časové úsečky. Díky tomu je hned viditelné a patrné 

jak dlouho jednotlivé činnosti trvají a jak na sebe navazují. Bohužel tato metoda má i 

své nevýhody. U rozsáhlých projektů je někdy těžké vyznačit všechny návaznosti, 

vazby, a proto bývá diagram často složitě nepřehledný. Pro moji zakázku jsem se 

snažila vytvořit časový plán pomocí MS Project. Pokud by se jednalo o jednoduchý 

projekt, volila bych raději MS Excel.  



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Náklady

1 Pražský hrad oprava parkánu 79 týdny 18.4. 18 21.10. 19 54 860 000 Kč

2 převzetí staveniště 0 týdny 18.4. 18 18.4. 18 0 Kč

3 proj. a průzk. práce 1 den 18.4. 18 18.4. 18 1 837 350 Kč

4 nevhod. klima. podmínky - předp. 17,8 týdny 21.11. 18 23.3. 19 0 Kč

5

6 SO 01 Stavba plotu-Jelení příkop 5 týdny 18.4. 18 22.5. 18 6 588 748 Kč

7

8 SO 02 Vikárka 74 týdny 23.5. 18 21.10. 19 11 584 846 Kč

9 - montáž lešení 5 týdny 23.5. 18 26.6. 18 614 094 Kč

10 - oprava zdiva 4 týdny 5.9. 18 2.10. 18 536 488 Kč

11 - odsolovací omítky 10 týdny 25.7. 18 2.10. 18 670 610 Kč

12 1.část 3 týdny 25.7. 18 14.8. 18 390 860 Kč

13 2. část 2 týdny 19.9. 18 2.10. 18 279 750 Kč

14 - jádrová omítka 15 týdny 20.6. 18 2.10. 18 2 011 829 Kč

15 - štuk 6 týdny 5.9. 18 16.10. 18 804 731 Kč

16 - nátěr fasády 35 týdny 17.10. 18 18.6. 19 804 731 Kč

17 1.část 4 týdny 17.10. 18 13.11. 18 520 620 Kč

18 2. část 2 týdny 5.6. 19 18.6. 19 284 111 Kč

19 - restaurování kamen. prvků 15 týdny 25.7. 18 6.11. 18 728 448 Kč

20 1. část 8 týdny 25.7. 18 18.9. 18 583 230 Kč

21 2. část 2 týdny 24.10. 18 6.11. 18 145 218 Kč

22 - truhlářské konstr. repase 8 týdny 12.9. 18 6.11. 18 352 876 Kč

23 - truhlářské konstr. nové 8 týdny 26.9. 18 20.11. 18 220 548 Kč

24 1. část 3 týdny 26.9. 18 16.10. 18 132 300 Kč

25 2.část 2 týdny 7.11. 18 20.11. 18 88 248 Kč

26 - zámečnické prvky repase 8 týdny 19.9. 18 13.11. 18 450 848 Kč

27 - zámečnické prvky nové 5 týdny 17.10. 18 20.11. 18 411 433 Kč

28 - silnoproud 5 týdny 17.10. 18 20.11. 18 44 226 Kč

29 - demontáž lešení 35 týdny 7.11. 18 9.7. 19 163 007 Kč

30 1. část 4 týdny 7.11. 18 4.12. 18 110 520 Kč

31 2. část 2 týdny 26.6. 19 9.7. 19 52 487 Kč

32 - okapové chodníčky 16 týdny 3.7. 19 21.10. 19 100 912 Kč

33 - oprava novodobých sgrafit 13 týdny 22.8. 18 20.11. 18 1 993 732 Kč

34 - rest. fragmentů hist. sgrafit 4 týdny 19.9. 18 16.10. 18 274 167 Kč

35 - oprava režného zdiva 18 týdny 4.7. 18 6.11. 18 1 402 166 Kč

36

37 SO 03 Mihulka 59 týdny 5.9. 18 21.10. 19 17 075 777 Kč

51 SO 04 Hradby 35 týdny 20.2. 19 21.10. 19 9 389 042 Kč

59 SO 05 Dvorek 44 týdny 19.12. 18 21.10. 19 8 384 237 Kč
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Náklady

1 Pražský hrad oprava parkánu 79 týdny 18.4. 18 21.10. 19 54 860 000 Kč

2 převzetí staveniště 0 týdny 18.4. 18 18.4. 18 0 Kč

3 proj. a průzk. práce 1 den 18.4. 18 18.4. 18 1 837 350 Kč

4 nevhod. klima. podmínky - předp. 17,8 týdny 21.11. 18 23.3. 19 0 Kč

5

6 SO 01 Stavba plotu-Jelení příkop 5 týdny 18.4. 18 22.5. 18 6 588 748 Kč

7

8 SO 02 Vikárka 74 týdny 23.5. 18 21.10. 19 11 584 846 Kč

36

37 SO 03 Mihulka 59 týdny 5.9. 18 21.10. 19 17 075 777 Kč

38 - tesař. konstr. pro založ. lešení 2 týdny 5.9. 18 18.9. 18 153 526 Kč

39 - montáž lešení 14 týdny 21.11. 18 26.2. 19 859 731 Kč

40 1. část 2 týdny 21.11. 18 4.12. 18 249 220 Kč

41 2. část 5 týdny 23.1. 19 26.2. 19 610 511 Kč

42 - odstranění části omítky 5 týdny 27.2. 19 2.4. 19 1 530 998 Kč

43 - oprava fasády 20 týdny 3.4. 19 20.8. 19 6 123 991 Kč

44 - restaurování kamen. prvků 17 týdny 3.4. 19 30.7. 19 517 897 Kč

45 - truhlářské prvky 8 týdny 5.6. 19 30.7. 19 332 876 Kč

46 - demont. střešní krytiny 18 týdny 13.3. 19 16.7. 19 2 513 190 Kč

47 - montáž střešní krytiny 20 týdny 3.4. 19 20.8. 19 4 792 433 Kč

48 - silnoproud 4 týdny 24.7. 19 20.8. 19 35 381 Kč

49 - demontáž lešení 4 týdny 21.8. 19 17.9. 19 163 007 Kč

50 - okapové chodníčky 7 týdny 4.9. 19 21.10. 19 52 747 Kč

51 SO 04 Hradby 35 týdny 20.2. 19 21.10. 19 9 389 042 Kč

52 - montáž lešení 6 týdny 20.2. 19 2.4. 19 736 912 Kč

53 - oprava režného zdiva 28 týdny 3.4. 19 15.10. 19 5 937 333 Kč

54 - oprava fasád 26 týdny 3.4. 19 1.10. 19 668 459 Kč

55 - truhlářské prvky 8 týdny 21.8. 19 15.10. 19 352 863 Kč

56 - střešní krytina č.p. 36 11 týdny 17.7. 19 1.10. 19 1 535 838 Kč

57 - silnoproud 4 týdny 4.9. 19 1.10. 19 35 381 Kč

58 - demontáž lešení 3 týdny 2.10. 19 21.10. 19 122 256 Kč

59 SO 05 Dvorek 44 týdny 19.12. 18 21.10. 19 8 384 237 Kč

60 - montáž lešení 3 týdny 23.1. 19 12.2. 19 368 456 Kč

61 - bourací práce 15 týdny 19.12. 18 2.4. 19 2 062 872 Kč

64 - oprava omítek 28 týdny 10.4. 19 21.10. 19 1 931 212 Kč

65 - oprava zdiva 13 týdny 3.4. 19 2.7. 19 535 201 Kč

66 - dlažby 16 týdny 19.6. 19 8.10. 19 2 162 116 Kč

67 - most 2 týdny 9.10. 19 21.10. 19 1 324 380 Kč

68

69 Ukončení a předání 0 týdny 21.10. 19 21.10. 19 0 Kč
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8.5 FINANČNÍ ZDROJE  

Finanční zdroje a všeobecně náklady na stavební zakázku, jsou jedna z nejdůležitějších 

příprav na samotnou realizaci. Proto se ve své práci věnuji i finančnímu plánu, kde je 

znázorněn tok peněz (Cash Flow) mé zakázky. Cílem finančního plánu je, mít dobře 

nastavené finance v daný čas, aby byly pokryty všechny náklady v jednotlivých 

obdobích. Pokud si podnik dopředu alespoň orientačně naplánuje finanční toky, bude se 

mu pak lépe koordinovat se svými zdroji na dané práce. 

8.5.1 Přehled podílů stavební zakázky 

Jelikož se jedná o velkou zakázku s velkým objemem prací i dostatečným počtem 

poddodavatelů, sestavila jsem tzv. koláčový graf. Ten znázorňuje procentuální podíl 

poddodavatelů a generálního dodavatele na zakázce, graf níže. 

 

 

Graf č. 3 Přehled podílů stavební zakázky [vlastní]   
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8.5.2 Finanční měsíční plán 

V různé časové jednotce lze zaznamenávat topy peněz. Já jsem si zvolila měsíční 

přehled za pomoci MS Project, díky němuž jsem snadno získala měsíční náklady na 

zakázku. Jednotlivé náklady jsou zobrazeny v následující tabulce většího formátu, ale 

pro přehlednost uvádím náklady do grafu, který bude přehlednější. 

 

 

Graf č. 4 Přehled nákladů v jednotlivých měsících [vlastní]   

Pro vytvoření finančního plánu jsou pro nás výstupy o náklade důležité. Finanční plán 

se vytváří za úkolem naplánovat výstavbu tak, aby se měla realizace stavby za co 

financovat. 

Pro moji diplomovou práci jsem zvolila finanční plán s měsíčním dílčím plněním. 

Znamená to, že všechny finance zaznamenávám dle měsíční fakturace z důvodu velkého 

objemu zakázky. Pro lepší orientaci také přikládám graf, ve kterém najdeme 

kumulované náklady s kumulovanými zálohami. Kumulované zálohy představují 

příjmy, tedy to, jak investor platí. Kumulované náklady zase zaznamenávají, kolik nás 

stavba za čas realizace stojí. 



ID Název úkolu Náklady

1 Pražský hrad oprava parkánu 54 860 000 Kč

2 převzetí staveniště 0 Kč

3 proj. a průzk. práce 1 837 350 Kč

4 nevhod. klima. podmínky - předp. 0 Kč

5

6 SO 01 Stavba plotu-Jelení příkop 6 588 748 Kč

8

9 SO 02 Vikárka 11 584 846 Kč

10 - montáž lešení 614 094 Kč

11 - oprava zdiva 536 488 Kč

12 - odsolovací omítky 670 610 Kč

15 - jádrová omítka 2 011 829 Kč

16 - štuk 804 731 Kč

17 - nátěr fasády 804 731 Kč

20 - restaurování kamen. prvků 728 448 Kč

23 - truhlářské konstr. repase 352 876 Kč

24 - truhlářské konstr. nové 220 548 Kč

27 - zámečnické prvky repase 450 848 Kč

28 - zámečnické prvky nové 411 433 Kč

29 - silnoproud 44 226 Kč

30 - demontáž lešení 163 007 Kč

33 - okapové chodníčky 100 912 Kč

34 - oprava novodobých sgrafit 1 993 732 Kč

35 - rest. fragmentů hist. sgrafit 274 167 Kč

36 - oprava režného zdiva 1 402 166 Kč

37

38 SO 03 Mihulka 17 075 777 Kč

39 - tesař. konstr. pro založ. lešení 153 526 Kč

40 - montáž lešení 859 731 Kč

43 - odstranění části omítky 1 530 998 Kč

44 - oprava fasády 6 123 991 Kč

45 - restaurování kamen. prvků 517 897 Kč

46 - truhlářské prvky 332 876 Kč

47 - demont. střešní krytiny 2 513 190 Kč

48 - montáž střešní krytiny 4 792 433 Kč

49 - silnoproud 35 381 Kč

50 - demontáž lešení 163 007 Kč

51 - okapové chodníčky 52 747 Kč

52

53 SO 04 Hradby 9 389 042 Kč

61

62 SO 05 Dvorek 8 384 237 Kč

63 - montáž lešení 368 456 Kč

64 - bourací práce 2 062 872 Kč

67 - oprava omítek 1 931 212 Kč

68 - oprava zdiva 535 201 Kč

69 - dlažby 2 162 116 Kč

70 - most 1 324 380 Kč

71

72 Ukončení a předání 0 Kč

IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI

II. 2018 III. 2018 IV. 2018 I. 2019 II. 2019 III. 2019 IV. 2019

8 622 608 Kč 728 232 Kč 1 174 951 Kč 1 738 179 Kč 3 858 873 Kč 2 354 473 Kč 1 249 645 Kč 199 376 Kč 359 276 Kč 892 990 Kč 1 343 078 Kč 2 886 897 Kč 4 482 471 Kč 4 893 508 Kč 4 921 087 Kč 5 593 039 Kč 4 275 119 Kč 2 814 023 Kč 2 472 177 Kč

1 837 350 Kč

6 588 748 Kč

196 510 Kč 728 232 Kč 1 174 951 Kč 1 738 179 Kč 3 705 347 Kč 2 354 473 Kč 1 249 645 Kč 299 857 Kč 63 230 Kč 27 751 Kč 26 489 Kč 20 182 Kč

196 510 Kč 417 584 Kč

536 488 Kč

182 401 Kč 208 459 Kč 279 750 Kč

295 068 Kč 563 312 Kč 590 137 Kč 563 312 Kč

590 136 Kč 214 595 Kč

312 372 Kč 208 248 Kč 284 111 Kč

102 065 Kč 320 777 Kč 160 388 Kč 101 653 Kč 43 565 Kč

149 972 Kč 176 438 Kč 26 466 Kč

61 740 Kč 70 560 Kč 88 248 Kč

135 254 Kč 225 424 Kč 90 170 Kč

197 488 Kč 213 945 Kč

21 229 Kč 22 998 Kč

110 520 Kč 15 746 Kč 36 741 Kč

26 489 Kč 27 751 Kč 26 489 Kč 20 182 Kč

276 055 Kč 705 474 Kč 613 456 Kč 398 746 Kč

164 500 Kč 109 667 Kč

15 580 Kč 327 172 Kč 342 752 Kč 358 331 Kč 311 592 Kč 46 739 Kč

153 526 Kč 199 376 Kč 49 844 Kč 170 943 Kč 562 048 Kč 1 649 055 Kč 3 041 958 Kč 3 293 174 Kč 3 013 424 Kč 3 173 610 Kč 1 618 269 Kč 126 438 Kč 24 113 Kč

153 526 Kč

199 376 Kč 49 844 Kč 170 943 Kč 439 568 Kč

122 480 Kč 1 286 038 Kč 122 480 Kč

1 224 798 Kč 1 408 518 Kč 1 224 798 Kč 1 408 518 Kč 857 359 Kč

121 858 Kč 140 137 Kč 121 858 Kč 134 044 Kč

149 794 Kč 183 082 Kč

363 016 Kč 614 335 Kč 642 260 Kč 558 487 Kč 335 092 Kč

958 487 Kč 1 102 260 Kč 958 487 Kč 1 102 260 Kč 670 941 Kč

10 614 Kč 24 767 Kč

65 203 Kč 97 804 Kč

28 634 Kč 24 113 Kč

171 946 Kč 515 838 Kč 1 000 158 Kč 1 093 685 Kč 951 030 Kč 1 400 852 Kč 1 731 041 Kč 1 803 858 Kč 720 633 Kč

309 432 Kč 722 047 Kč 609 084 Kč 722 004 Kč 440 355 Kč 506 649 Kč 656 776 Kč 955 347 Kč 898 058 Kč 857 237 Kč 1 707 249 Kč

171 946 Kč 196 510 Kč

309 432 Kč 550 101 Kč 412 574 Kč 722 004 Kč 68 762 Kč

206 916 Kč 317 271 Kč 275 887 Kč 317 271 Kč 303 476 Kč 289 682 Kč 220 710 Kč

164 677 Kč 189 379 Kč 164 677 Kč 16 468 Kč

216 212 Kč 621 608 Kč 594 582 Kč 567 556 Kč 162 159 Kč

1 324 380 Kč

DP 2020 Saňáková



FINANČNÍ PLÁN ZAKÁZKY PRAŽSKÝ HRAD - OPRAVA SEVERNÍHO PARKÁNU A HRADEB

ROK

MĚSÍC DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

NÁKLADY 4 209 299 Kč 4 388 745 Kč 656 743 Kč 1 080 579 Kč 1 704 639 Kč 3 329 855 Kč 3 012 624 Kč 1 532 801 Kč 370 328 Kč

NÁKLADY KUMULOVANÉ 4 209 299,00 8 598 044,00 9 254 787,00 10 335 366,00 12 040 005,00 15 369 860,00 18 382 484,00 19 915 285,00 20 285 613,00

ZÁLOHY 689 200,00 841 202,88 347 010,55 1 503 728,98 2 775 463,78 1 171 906,93 3 377 122,84 1 265 758,00 647 142,10

ZÁLOHY KUMULOVANÉ 689 200,00 1 530 402,88 1 877 413,43 3 381 142,41 6 156 606,19 7 328 513,12 10 705 635,96 11 971 393,96 12 618 536,06

ZISK/ZTRÁTA -3 520 099,00 -7 067 641,12 -7 377 373,57 -6 954 223,59 -5 883 398,81 -8 041 346,88 -7 676 848,04 -7 943 891,04 -7 667 076,94

2018

LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN KONEC ZÁLOH

892 990 Kč 1 343 078 Kč 2 886 897 Kč 4 482 471 Kč 4 893 508 Kč 4 921 087 Kč 5 593 039 Kč 4 275 119 Kč 2 814 023 Kč 2 472 177 Kč

21 178 603,00 22 521 681,00 25 408 578,00 29 891 049,00 34 784 557,00 39 705 644,00 45 298 683,00 49 573 802,00 52 387 825,00 54 860 002,00 54 860 002,00

1 001 722,26 1 764 079,09 2 782 960,87 2 907 773,41 2 235 169,33 3 199 391,15 8 486 406,68 6 848 525,00 4 566 208,35 8 449 227,56 2,24

13 620 258,32 15 384 337,41 18 167 298,28 21 075 071,69 23 310 241,02 26 509 632,17 34 996 038,85 41 844 563,85 46 410 772,20 54 859 999,76 54 860 002,00

-7 558 344,68 -7 137 343,59 -7 241 279,72 -8 815 977,31 -11 474 315,98 -13 196 011,83 -10 302 644,15 -7 729 238,15 -5 977 052,80 -2,24 0,00

2019
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Graf č. 5 Finanční plán [vlastní]   

8.6 CENA ZAKÁZKY 

Celková cena zakázky je patrná z rozpočtu při přikládání nabídky do veřejné soutěže. 

Skládá se ze ZRN (Základních rozpočtových nákladů), ale nesmíme také zapomenout 

na VRN (vedlejší rozpočtové náklady). Rekapitulaci rozpočtu a vedlejší rozpočtové 

náklady přikládám pro lepší přehlednost do části příloh. Pro vnitropodnikové účely lze 

celkovou cenu stanovit na základě sazebníku UNIKA. [13] V následující tabulce je 

přehled částí pro výpočet celkové ceny zakázky. 

Tabulka č. 10 Přehled celkové ceny dle sazebníku UNIKA 

Položka Sazba Celkem 

Základní rozpočtové náklady 

(ZRN) 

Z rozpočtu 46 433 902,- 

Vedlejší rozpočtové náklady 

(VRN) 

3,5 % ze ZRN 1 625 187,- 

Prováděcí dokumentace (CPSO) 1,5 % ze ZRN 696 509,- 

Kompletační činnost (CK) 2 % ze ZRN 928 678,- 

Dokumentace skutečného 

provedení stavby (CDSO) 

20 % z CPSO 139 302,- 

Zisk (Z) 5 % ze ZRN 2 321 695,- 

Cena celkem za zakázku (CZ)  52 145 272,- 
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Po výpočtu celkové ceny ze sazebníku se naše celková cena dostala na 52 145 272 Kč 

za celou zakázku. Ovšem rozpočet s výkazem výměr v podané nabídce do veřejné 

soutěže mluví o jiné vyšší částce. Ta je ve výši 54 860 000 Kč. Pokud se lépe podíváme 

do části přílohy na soubor o Vedlejších rozpočtových nákladech, uvidíme soupis 

položek ne zrovna typických pro každou stavbu. Cena je zvýšená o složitost 

restaurátorských prací, které se ve vedlejších nákladech promítají v restaurátorských 

záměrech, průzkumech. Dále se tu setkáváme s obtížnými zkouškami salinity zdí 

Pražského hradu a samotné zařízení staveniště a složitosti vyřizování vstupů se odráží 

na výsledné vyšší celkové ceně zakázky. Pro srovnání uvádím graf č. 6. 

 

 

Graf č. 6 Srovnání celkových cen [vlastní]   
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9  ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Důležitým pojmem v zařízení staveniště je POV – Plán organizace výstavby a ZOV – 

Zásady organizace výstavby. POV řeší administrativní stránku zařízení staveniště plus 

sociální prostory, skladové plochy, rozvody vody, elektrická energie atd. ZOV obsahuje 

samotný návrh, výkres zařízení staveniště plus jeho nákladovou část, dále technickou 

zprávu k ZS, časový harmonogram s důležitými termíny (milníky) a další potřebné 

doklady. 

Zařízení staveniště se zpracovává tak, aby bylo co nejméně časových prodlev, aby byly 

využity všechny náklady s minimem přečerpání, a aby provoz celého staveniště probíhal 

souvisle s realizací výstavby. 

Co se týká objektů, dopravního systému vjezdů, výjezdů, vstupů, sociálního zařízení, 

přípojky inženýrských sítí, skladovací plochy a skládky, to vše je navrhnuto v příloze 

výkresu zařízení staveniště. Protože jsem si pro svoji diplomovou práci zvolila památku 

historicky velkého charakteru se svým významem samo o sobě, raději bych se věnovala 

komplikovanému vyřizování a povolení vstupů osob a dopravnímu řádu daného 

Hradem. 

9.1 REŽIM VSTUPU DO OBJEKTŮ A PROSTOR KANCELÁŘE 

PREZIDENTA REPUBLIKY A SPRÁVY PRAŽSKÉHO 

HRADU 

Tento režim je přednostně určen zaměstnancům SPH. Proto jednotlivé osoby budeme 

kategorizovat. 

9.1.1 Kategorizace osob 

Jedná se o osoby vstupující do objektu a prostor v areálu PH a zámku Lány. 

Zaměstnanec – osoba plnící si své povinnosti v pracovněprávním vztahu k PH 

Povolaná osoba – osoba povolená vedoucím k oprávněnému vstupu do prostor se 

základním režimem vstupu bez doprovodu, není v pracovněprávním vztahu, služebním 

poměru nebo ve smluvním vztahu k PH 

Host – osoba, která je prezidentem republiky, vedoucím KPR, zástupcem 

vedoucího KPR, ředitelem Sekretariátu prezidenta republiky, ředitelem Protokolu, 

ředitelem Odboru politického, ředitelem Zahraničního odboru atd. výslovně označen za 

HOSTA 

 

Návštěva – osoba, která se pohybuje v určených objektech areálu PH a zámku Lány 

v doprovodu zaměstnance 

Externista – osoba, která má povolen pobyt v areálu PH a má s ní KPR či SPH uzavřen 

smluvní vztah. 

 

Tisk – PRESS zástupci médií 
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9.1.2 Přehled prostor s mimořádným režimem vstupu 

V areálu PH se nacházejí prostory s mimořádným režimem vstupu, kde je z důvodů 

protokolárních, organizačních, bezpečnostních a BOZP následující prostory: 

a) Pracovny prezidenta republiky a jeho manželky, přilehlé vstupní prostory a další 

prostory výlučně užívané prezidentem republiky nebo jeho ženou. – Schvaluje 

prezident republiky 

b) reprezentační prostory PH (Šatna u slavnostního vstupu Matyášovy brány, 

Vstupní salon, Trůnní sál, Brožíkův salon, Habsburský salon, Skleněný salon, 

Malý salonek, Zrcadlový salon, Salonek s krbem, Hudební salon, Společenský 

salon, šatna u vstupu pod balkónem aj.) – Schvaluje výhradně vedoucí KPRE 

nebo zástupce vedoucího KPR 

c) Míčovna, Jízdárna, Letohrádek královny Anny, Jižní zahrady, Královská 

zahrada, Španělský sál, Rudolfova galerie, Rothmayerův sál, Nová galerie, 

Široká chodba – Schvaluje ředitel SPH 

d) Korunní komora katedrály sv. Víta na Pražském hradě – Je řešen Směrnicí 

vedoucího KPR, kterou vydává Statut národní kulturní památky České 

korunovační klenoty 

e) zabezpečené oblasti / objekty – Možné jen za doprovodu uživatele zabezpečené 

oblasti se souhlasem osoby zodpovědné za realizaci bezpečnostních opatření 

f) kolektory a štoly – Schvaluje Ředitel Bezpečnostního odboru KPR 

g) depozitáře, sbírky, provozní prostory, restaurátorské dílny, archivy atd.- Vstup 

možný pouze se souhlasem nebo v doprovodu odpovědné osoby za daný prostor 

 

9.1.3 Průkazy ke vstupu objektu do prostor a objektru v areálu 

PH 

Pravidla pro jejich výdej, používání a postup v případě ztráty nebo odcizení. Každé 

kategorii osob přísluší odpovídající typ průkazu ke vstupu. Oprávnění ke vstupu jsou 

vyznačena na zadní straně průkazu ke vstupu. Průkazy se vydávají na základě žádosti, 

překládané Řediteli Bezpečnostního odboru KPR. Žádosti pro kategorie osob 

předkládají účastníci povolaných osob PH. Předložené žádosti schvaluje vedoucí KPR 

nebo jeho zástupce. 

V případě ztráty nebo odcizení průkazu ke vstupu, je jeho držitel povinen tuto 

nepříjemnou situaci neprodleně nahlásit na stálou službu KPR a postupovat dle dalších 

pokynů. Ztráta je pokutována ve výši 500 Kč za nový průkaz. 
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Obrázek č. 10 Vzor průkazu zaměstnance [podklady zadavatele]   

 

Obrázek č. 11 Vzor průkazu externisty [podklady zadavatele]   

9.2 DOPRAVNÍ ŘÁD 

Doprava Pražského hradu je silně omezena takovým způsobem, že do areálu Hradu je 

vjezd vozidel zakázán. Ovšem všechny předpisy mají své výjimky. Ty se vztahují na: 

a) prezidenta republiky, jeho manželku a ochranný doprovod bez omezení 

b) zajišťování protokolárních akcí organizovaných KPR 

c) složky integrovaného záchranného systému IZS (policie, hasiči, záchranná 

služba první pomoci, …) a pohotovostní služby 

d) služební vozidla SPH 

e) vozidlům s povolením vydaným ředitelem SPH či KPR (zásobování, provádění 

stavebních a montážních prací, úklidových prací, majitelé a nájemníci objetu 

PH, návštěvy, kurýři, zaměstnanci Hradu, …) 
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9.2.1 Místa vjezdů do areálu Hradu a vjezdů a průjezdů uvnitř 

areálu 

Místa vjezdů, průjezdů, vstupů jsou v části Přílohy. Tato místa slouží k regulaci pohybu 

vozidel v areálu Hradu. Vybrané vjezdy do areálu jsou vybaveny bránami nebo 

závorami s automatickým nebo poloautomatickým systémem pro elektronickou 

kontrolu oprávnění vjezdu vozidel a jejich registraci. Vjezdy se podle režimu 

propouštění vozidel dělí na kontrolované a ostatní. 

9.2.2 Doklady opravňující k vjezdu do areálu Hradu 

Doklady o povolení vjezdu vydává ředitel SPH na základě pokynu vedoucího nebo 

zástupce KPR a na základě žádostí vedoucích pracovníků Hradu. 

Patří sem: 

a) vjezdové karty – jsou určeny pro vozidla SPH, soukromá vozidla osob 

ubytovaných v areálu Hradu, vozidla majitele Lobkowiczkého paláce, vozidla 

záchranných složek 

 

Obrázek č. 12 Vjezdová karta [podklady zadavatele]   

b) parkovací karty – určena vojákům Hradu, soukromá vozidla zaměstnanců PH, 

soukromá vozidla osob ubytovaných v areálu Hradu, vozidla majitele 

Lobkowiczkého paláce 
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Obrázek č. 13 Parkovací karta [podklady zadavatele]   

c) povolení vjezdu – je určeno pro jednorázové i opakované, časově omezené 

vjezdy nebo parkování vozidel, včetně vozidel pro pravidelné zásobování 

 

Obrázek č. 14 Povolení vjezdu [podklady zadavatele]   

d) speciální jednorázové karty – jsou vydány na konkrétní akci, její platnost je 

časově omezena a vzor karty bývá pokaždé jiný 

e) elektronická karta vjezdu – je určena pro umožnění vjezdu vozidel oprávněných 

osob uvedených v lokální databázi prostor vybavených zařízení pro 

poloautomatickou elektronickou kontrolu vjezdů. 
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Obrázek č. 15 Elektronická karta vjezdu [podklady zadavatele]   

Řidiči vozidel vjíždějících do areálu jsou povinni podrobit se kontrole oprávněnosti 

vjezdu a na výzvu příslušníka umožnit bezpečnostní prohlídku vozidla. Ten, kdo se této 

kontrole nepodrobí, bude vjezd do areálu zakázán. 

9.2.3 Dopravní omezení 

V našem případě stavebních prací musíme dbát na dopravní předpisy. Pokud při 

stavebních procesech dojde k znečištění nádvoří a komunikací areálu PH, jsme povinni 

nečistoty odstranit odsouhlasením SPH a Odborem památkové péče na vlastní náklady. 

Řidiči také musí respektovat dopravní značení. Např. označení Pěší zóna, která platí 

v celém areálu poukazuje na to, aby řidiči dbali na nejvyšší povolenou rychlost – 20 

km/h. Dále musí dbát zvýšené opatrnosti vůči chodcům.  

Do areálu je povolen vjezd vozidlům do celkové hmotnosti 3,5 tuny s vnějšími rozměry 

splňujícími rozměrové limity vjezdů a průjezdů uvažované trasy pohybu vozidel. 

Vozidla s vyšší celkovou hmotností mohou vjíždět do areálu Hradu pouze na základě 

výjimky udělené ředitelem SPH. 

9.2.4 Horizontální doprava zakázky 

Horizontální doprava bude zajištěna nákladními automobily na povolení SPH, protože 

nedodržují dané technické předpisy. Pro drobný materiál bude zajištěn převoz 

kolečkem. 

9.2.5 Vertikální doprava zakázky 

Ve fázi plánování byly na staveništi navrhnuty dva výtahy. Postupem realizace došlo 

k tomu, že výtahy byly vyměněny za schodiště uvnitř lešení s vrátkem (dopravní stroj 

ke zdvihu materiálu společně se shozem. 
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Další problém nastal při volbě jeřábu. Vstupy pro provoz na staveništi jsou příliš úzké 

pro obyčejný jeřáb. Naštěstí s povolením Správy pražského hradu a vybourání 

kamenných nákolníků v klenbovém vstupu, byl pro vertikální dopravu zvolen autojeřáb 

Liebherr LTM 1055.  
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Obrázek č. 16 Technické parametry autojeřábu [podklady firmy]   

9.3 BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVENIŠTI 

Když pomineme všechny fáze životního cyklu od samého plánování až po likvidaci 

projektu, neřídíme se jen časem nebo finančními prostředky. Důležitou součástí 

projektu je i samotná bezpečnost týkající se života lidí. Proto se na staveništi mohou 

pohybovat je dostatečně proškolení lidé. Na začátku každé realizace jsou proto 

pracovníci proškoleni o bezpečnosti práce. Naši zaměstnanci a zaměstnanci našich 

poddodavatelů se navíc musejí seznámit se směrnicí o režimu vstupů a dopravním 

řádem, jehož podmínky jsem uvedla výše.  
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Naše firma v průběhu realizace kvůli bezpečnostním předpisům poskytuje pracovní a 

ochranné pomůcky. V případě úrazu bude poskytnuta první pomoc, v horších případech 

převezení do nejbližší pražské nemocnice. 

Staveniště je pravidelně kontrolováno koordinátorem bezpečnosti práce. V případě 

nedodržení nařízených předpisů, může koordinátor udělit zaměstnanci pokutu v určité 

výši. Staveniště bude dále oploceno proti vniknutí nepovolaných osob a ze strany SPH 

kontrolováno zaměstnanci Hradní stráže. 

Vše o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci BOZP je uvedeno v zákoně 88/2006 Sb. 

Proto je nutné být s ním patřičně seznámen a řídit se jím. 
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10  ZÁVĚR 

Závěrem bych chtěla doporučit firmám, aby používali mimo těžce získaných zkušeností 

a znalostí moderní technologie, co se týká projektového řízení a řízení stavebních 

zakázek. Po zpracování diplomové práce v tom vidím značné plus. Ať už 

v přehlednosti, kvality výstupů nebo získání více času na ostatní práce. V každém 

podniku může být příprava jiná. Záleží dle velikosti podniku a možném časovém fondu. 

Na druhou stranu si myslím, že přijetí projektového řízení do stavebních společností, 

které chtějí získávat lukrativní zakázky a být silným rivalem na trhnu, je tohle bráno 

jako samozřejmost.  

V diplomové práci jsem analyzovala stavební zakázku Oprava Severního parkánu a 

hradeb Pražského hradu. Protože se jedná o veřejnou zakázku, zmínila jsem se o 

zadávací dokumentaci a podrobně rozebrala jednotlivé body. Dále jsem uvedla 

důležitosti ze zákona o zadávání veřejných zakázek. V práci jsem se snažila vytvořit 

dodavatelskou přípravu, což bylo taky cílem mé práce. Vytvářela jsem časový plán 

pomocí MS Projectu, finanční plán, strukturní plán i matici odpovědnosti. Dále jsem se 

dostala k zařízení staveniště, které jsem blíže specifikovala spíše kvůli složitému režimu 

vstupů na Pražský hrad. V přílohách je také vložen návrh zařízení staveniště na tuto akci 

pomocí programu AutoCAD. 

Doufám, že získané znalosti a zkušenosti, jsem důkladně použila pro vytvoření mé 

diplomové práce a věřím, že poznatky z vysokoškolského studia, mně budou dobrým 

obsáhlým základem a vstupem do budoucího zaměstnání. 
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