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1 Úvod 

Stavebnictví je spletitý obor zahrnující bezpočet činností. Od jednoduchého pokládání 

cihel až po složité specializované činnosti. Ať už se jedná o menší stavbu rodinného 

domu nebo složité miliardové stavby nemocnic, mostů či jiných objektů, je třeba 

věnovat čas přípravě řízení takových zakázek. Diplomová práce nese název Řízení 

stavební zakázky ve stavebním podniku. Realizací konkrétních činností, jakou jsou 

například zdění, provádění zemních prací, obkladů a dlažeb a mnoho dalších, se na 

dnešním trhu zabývá nespočet společností. Stejně tak dnes vznikají i stavební podniky, 

jejichž primárním předmětem činnosti je pouhé řízení stavebních zakázek. Na rozdíl od 

těchto řemesel existuje více způsobů, jak stavební zakázky řídit. Vzhledem k ostatním 

oborům vznikla poměrně mladá samostatná disciplína, ve které se zdokonaluje pouhé 

projektové řízení. Mnohdy kvalita řízení rozhoduje o skutečnosti, jestli zakázka na 

konci své životnosti bude v plusových, nebo mínusových číslech a přesto se tomuto 

oboru nevěnuje dostatečná pozornost. Nezřídka se stává, že samotné vedení stavby 

postrádá důležitou přípravu obsahující nejen výběr jednotlivých poddodavatelů, ale také 

správu veškerých dokumentů potřebných pro řízení stavební zakázky. Špatný 

management vede ke zpomalení efektivity práce nejen vedení stavby, ale samostatných 

pracovníků stavby, nedodržování důležitých smluvních termínů s investorem a 

především k neočekávaným a nepředvídatelným výdajům. Velké procento těchto 

negativních dopadů je často zamezitelné, odvratitelné a předvídatelné, ale vše je 

podmíněno kvalitní přípravou a řízením. Z vlastní zkušenosti se autor seznámil 

s nedostatečnou přípravou stavby a s mizerným řízením zakázky. A právě vlastní 

zkušenost je důvod ke zvolení tohoto tématu pro diplomovou práci.  

Cílem této práce je zpracovat dokumentaci pro přípravu realizace určité stavební 

zakázky v konkrétním stavebním podniku. Pro skutečnou zakázku je zvolena Výstavba 

areálu Územního odboru a Obvodního oddělení policie České republiky v Chrudimi, 

kterou realizují ve společenství dva stavební podniky, a to Metrostav a.s. a Zlínstav a.s. 

Jedná se o rozsáhlou stavbu, která byla zahájena na podzim roku 2018. Společnost 

Metrostav poskytla veškeré dokumenty potřebné ke zpracování této diplomové práce, 

nicméně některé skutečnosti, jako například názvy poddodavatelů a mnohé další, byly 

pozměněny z důvodu diskrétnosti vůči určitým subjektům. Nicméně byly zachovány 

veškeré údaje ovlivňující vypovídací schopnost diplomové práce.  

Práce je tematicky rozdělena do dvou částí. První částí je část teoretická. Nejdříve se 

autor věnuje základním pojmům staveb, mnoha druhům členění, podstatným subjektům, 
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které jsou součástí výstavbového procesu, ale také čtenáře seznámí se zásadními 

principy návrhu zařízení staveniště. Další část je zaměřena blíže na řízení stavebních 

zakázek v podnicích, hlavně na jednotlivé úkony ve vyhledávací a prováděcí fázi.  

Druhá část práce je zaměřena na užití těchto základních principů, zpracování nutných 

výstupů a dokumentů potřebných pro úspěšné vedení stavební zakázky. Po seznámení 

čtenáře se společností Metrostav a konkrétní zakázkou ,zkráceně Výstavba areálu ÚO a 

OOP v Chrudimi, jsou dále součástí praktické části strukturní a organizační plány 

projektu, matice zodpovědnosti, zpracované časové harmonogramy v programu MS 

Project, finanční plán projektu, plán lidských zdrojů, návrh zařízení staveniště a 

v poslední řadě návrh vedení vybraných dokumentů během výstavby.  
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2 Stavba 

Každý projekt má cíl, jehož se v závislosti na oboru dosahuje různými prostředky. Ve 

stavebnictví se proto dá říct, že hlavním prostředkem pro splnění cíle je stavba. Definice 

stavby se objevuje v mnoha publikacích, včetně i zákonů a vyhlášek, avšak často se liší 

svým specifickým výkladem. Stavební zákon, jakožto základní právní předpis, definuje 

stavbu takto: „Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo 

montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité 

stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.“ [16, str.3] Za 

stavbou jako takovou se schovává nespočetné množství úkonů, hodin práce, druhů 

zaměstnání, roky plánování a kalkulací. Ne vždy jsou však cíle splněny. Aby bylo 

možné zhodnotit, že byl projekt úspěšný, je důležité posoudit, jestli vše proběhlo 

v plánovaném čase, v plánované kvalitě, a to i při dodržení plánovaných nákladů. 

Zmíněné trojici základních podmínek se také říká trojimperativ. Jedná se o termín 

používaný pro determinaci podmínek úspěšného projektu. [15]  

2.1 Druhy staveb 

Stavby je možno rozdělit dle mnoha kritérií, jako jsou například určení, cíl investičního 

projektu nebo i charakteru výstavby. Nejzákladnějším rozdělením je rozdělení dle účelu 

staveb. 

• Bytové a rodinné stavby 

• Stavby občanské vybavenosti 

• Podzemní stavby 

• Dopravní stavby 

• Průmyslové stavby 

• Vodohospodářské stavby 

• Ostatní [1] 

Avšak pro účel této práce je třeba seznámit i dělení staveb dle klasifikací stavebních 

třídníků.  

• Jednotná klasifikace stavebních objektů – JKSO 
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o 80 pozemní stavby 

o 81 průmyslové stavby 

o 82 inženýrské stavby 

o 83 vodní stavby 

• Stavební klasifikace produkce oddíl 46 – klasifikace stavebních děl -  

SKP 46 – KSD 

o 4621 budovy a inženýrská díla 

o 4623 komunikace a plochy 

o 4624 díla vodní 

o 4625 jímání vody a průmyslové komíny 

• Czech – Classification of Types of Constructions – CZ-CC 

o 1 budovy 

▪ 11 budovy bytové 

▪ 12 budovy nebytové 

o 2 inženýrská díla 

▪ 21 dopravní díla 

▪ 22 vedení 

▪ 23 komplexní průmyslové stavby 

▪ 24 ostatní inženýrská díla [1] 

2.2 Členění staveb 

Jak tomu je u druhů staveb, tak i jejich členění má více typů. Pro rozdělení stavby na 

více menších částí se užívá členění na stavební objekty. Stavební objekt je část stavby 

se svojí vlastní ucelenou funkcí. Samostatným stavebním objektem může být přípojka 

vodovodu, komunikace, výrobní hala, příprava území, čerpací stanice nebo i sadové 

úpravy. Všechny stavební objekty dávají pak dohromady stavební část stavby. [1] 
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Z časového hlediska dělíme stavby do technologických etap. Toto rozčlenění se dále 

využívá i při tvorbě časových harmonogramů. Dělení je pak závislé na rozsáhlosti a 

technologické komplexnosti stavby, popřípadě stavebního objektu. Základní členění 

stavebních objektů: 

• 00 zemní práce 

• 01 základy 

• 02 spodní stavba 

• 03 hrubá vrchní stavba 

• 04 zastřešení 

• 05 provádění příček a hrubých instalací 

• 06 provádění vnitřních omítek a potěrů 

• 07 provádění podlah, povrchů a technologie 

• 08 vnitřní kompletace 

• 09 venkovní úpravy [1] 

U rozsáhlejších staveb se mohou objevit etapy jako je například montáž lehkého 

obvodového pláště, montáž serverovny, instalace vzduchotechniky a další.  

Při požadavku na členění dle stavebních prací se užívá rozdělení podle Třídníku 

stavebních konstrukcí a prací TSKP na dvě skupiny, a to HSV – hlavní stavební práce a 

PSV – přidružené stavební práce. HSV se dále dělí: 

• 1 – zemní práce 

• 2 – zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin 

• 3 – svislé a kompletní konstrukce 

• 4 – vodorovné konstrukce 

• 5 – komunikace 

• 6 – úpravy povrchů, podlahy a osazování otvorů 
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• 8 – trubní vedení 

• 9 – ostatní konstrukce a práce, bourání 

Podskupiny přidružených stavebních prací jsou: 

• 71 – izolace 

• 72 – zdravotně technické instalace 

• 73 – ústřední vytápění 

• 74 – silnoproud 

• 75 – slaboproud 

• 76 – ostatní konstrukce 

• 77 – podlahy 

• 78 – dokončovací práce 

• 79 – ostatní konstrukce a práce PSV [1] 

Toto rozdělení se užívá i při sestavování kalkulací nákladů na výstavbu.  

2.3 Členění zařízení staveniště 

Součástí stavby je i zařízení staveniště. To zahrnuje nejenom dočasné objekty, které 

slouží pouze pro účely zhotovitele, ale i zařízení a stroje. Rozlišujeme dělení na 

provozní, výrobní a sociální a hygienické. Do provozního patří: [2] 

• Zařízení pro ochranu a bezpečnost 

• Komunikace a objekty na nich 

• Sklady, skládky a přístřešky 

• Kanceláře 

• Údržbářské dílny a opravny 

• Energetické zdroje a rozvody 
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Výrobní zařízení staveniště zahrnuje: 

• Výrobny směsi 

• Výrobny dílců 

• Příprava výztuže 

Sociální a hygienické zařízení staveniště: 

• Šatny 

• Hygienická zařízení 

• Jídelna 

• Kuchyně 

• Ubytovna 

• Sušárna 

Zařízení staveniště je možné dělit i dle polohy: 

• Objektové – zřízené pouze pro daný stavební objekt 

• Úsekové – sloužící pro více stavebních objektů, pro určitý stavební komplex 

• Centrální – vybudováno pro celý stavební komplex po celou dobu výstavby [2] 

2.4 Účastníci stavby 

Projektu v oboru stavebnictví se zúčastní mnoho subjektů. Ty je možné rozdělit do pěti 

hlavních skupin, jimiž jsou: 

1. Investor – stavebník 

2. Projektant/projektová kancelář 

3. Zhotovitel – dodavatel stavebních prací 

4. Inženýrská organizace 

5. Ostatní organizace [2] 
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Každá jedna skupina má vliv na celkový projekt, ať už se jedná o realizaci a chod 

stavby nebo kvalitu stavebního díla. 

1. Investor – stavebník 

Pod pojmem investor nemusí vždy stát pouze fyzická či právnická osoba, která stavbu 

financuje. Investor může, ale také nemusí být vždy vlastníkem. Existují projekty, kde 

vlastník pozemku uzavře smlouvu s investorem za účelem zhodnocení pozemku a 

následně si rozdělí zisk z celkového prodeje nemovitosti. Avšak v případě, kdy je 

investor a vlastník tatáž osoba, často se stává po dokončení výstavby majitelem a někdy 

i uživatelem stavby. V zájmu investora je nejvyšší kvalita stavby. Ta se zjišťuje 

různými ukazateli jako je například dlouhá životnost, nízké náklady na údržbu a provoz 

stavby, vysoký uživatelský standard a vysoká spolehlivost. Úkolem investora je zajistit 

činnost inženýrské organizace, která v jeho prospěch a zastoupení bude působit na 

stavbě.  

2. Projektant/projektová kancelář 

Projektant, popřípadě projektová kancelář je oslovena investorem a spolupracují spolu 

už od samotného začátku. Jejím úkolem je zpracovat veškerá technická, statická, 

dispoziční a architektonická řešení. Mimo to je často v její režii i zpracování veškerých 

podkladů zahrnující územní řízení a stavebního povolení. Může také asistovat při 

výběru zhotovitele. Po přechodu projektu do části realizace musí být projektová 

kancelář stále k dispozici, hlavně při změnách v projektu, které se musí následně 

zaznamenat do výrobní dokumentace. Současně vypracovává dokumentaci skutečného 

provedení a někdy i může zajišťovat funkci technického dozoru investora, neboli TDI.  

3. Zhotovitel – dodavatel stavebních prací 

Zhotovitel, také i dodavatel stavebních prací zodpovídá za koordinaci, provedení, 

kvalitu veškerých stavebních prací, preciznost a přesnost při instalaci veškerých strojů a 

zařízení. Také poskytuje na dílo záruku v trvání, jakém stanoví smlouva o dílo, nejméně 

však 24 měsíců.  

Zhotovitel může být jedna stavební společnost, ale také jich může být na jednom 

projektu ve sdružení více. V těchto případech jsou smluvně stanoveny veškeré 

jednotlivé podíly jak na zisku a pravomoci, ale tak i na celkové odpovědnosti. V České 

republice zatím převládá role zhotovitele v zastoupení pouze jednou stavební 

společností, avšak kombinace sdružení se objevují čím dál více. Dá se předpokládat, že 

je to z důvodu vyššího počtu odborníků na jeden projekt.  
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4. Inženýrská organizace 

Za inženýrskou organizaci se považuje fyzická či právnická osoba, která uzavřela 

smlouvu s investorem za účelem zastupování investora na stavbě. Záleží na investorovi, 

jaké pravomoci předá organizaci. Mezi služby, které organizace poskytuje, například 

patří: 

• Asistence při výběrovém řízení na zhotovitele 

• Zpracování podkladů pro územní řízení a stavební povolení 

• Provádění činnosti koordinátora BOZP 

• Provádění technického dozoru investora TDI 

• Konzultační služby 

5. Ostatní organizace 

Do této skupiny se řadí veškeré dotčené orgány, hlavně pak stavební úřad. Mimo orgány 

státní správy sem také patří i sousedé nebo vlastníci sousedních nemovitostí, veřejnost, 

bankovní instituce a pojišťovna. 

 

Obrázek 1 - Možný účastníci výstavby [1, str.37] 
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3 Průběh stavební zakázky 

Stavební projekt prochází za svoji existenci různými cykly, přičemž každý je specifický 

a obsahuje konkrétní činnosti, kterými se přibližuje ke stanovenému cíli. Základní 

rozdělení životního cyklu stavebního projektu je: 

1. Předinvestiční fáze 

2. Investiční fáze 

3. Fáze provozu a vyhodnocení 

4. Fáze likvidační 

Z pohledu dodavatele se rozdělení liší. Celkový cyklus je kratší o předinvestiční fázi, a 

to včetně studie proveditelnosti a o likvidační fázi. Není vyloučeno, že by se zhotovitel 

nemohl stát i dodavatelem bouracích, demoličních a likvidačních prací, ale nebývá to 

v dnešní době součástí specializace stavebních firem. Životní cyklus stavby z pohledu 

dodavatele se rozděluje na: 

1. Vyhledávací fáze 

2. Prováděcí fáze 

3. Fáze užívání [2] 

3.1 Vyhledávací fáze 

Tato fáze je velice důležitá pro chod stavební firmy. Společnosti mívají vlastní 

oddělení, která se zabývají pouze výběrovými řízeními. Vedoucí tohoto oddělení musí 

být schopným manažerem, jelikož zachycení poptávky není až tak obtížné v porovnání 

s výběrovým řízením samotným. Dnešní trh je zaplněn stavebními firmami, jejichž 

působení je rozšířeno na celou Českou republiku. To má za důsledek vysoký počet 

účastníků výběrových řízení způsobující velký tlak na soutěž samotnou. Často jsou 

společnosti schopny nastavit cenu, za kterou jsou ochotny stavbu zrealizovat, hluboko 

pod výrobními náklady, počítaje s tím, že se během realizace peníze podaří získat zpět. 

Nicméně ne vždy se toto podaří. Tak vznikají prodělečné zakázky. Silnější pozice na 

trhu tyto zakázky vyžaduje, hlavně z důvodu zajištění peněžních toků. Takto ztrátová 

zakázka pomáhá v boji s konkurencí, která zakázku nezískala vůbec. Zdatný manažer ve 

spolupráci s vedením firmy musí nastavit cenu tak, aby bylo možné vyhrát výběrové 
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řízení a přitom nezpůsobit velké finanční ztráty během realizace. Zpracování nabídky se 

rozděluje do 3 typů: 

1. Maximální potřeba práce – Na této úrovni je hlavní priorita získání zakázky i za 

cenu žádného zisku. 

2. Průměrná potřeba práce – V tomto případě je zakázka žádaná, ale neúspěch ve 

výběrovém řízení nemá vliv na ekonomický stav společnosti. 

3. Minimální potřeba práce – Zakázka nemá téměř žádnou prioritu. Je možné 

navýšit celkový zisk za použití standardních technologií pro případ nečekané 

výhry. [2] 

3.1.1 Stavebně technologická studie 

Při vstupu do výběrového řízení je účastník povinen zpracovat nabídku. Ta by měla 

obsahovat stavebně technologickou studii. „… cílem je najít optimální technologie 

realizace stavby, stanovit základní koncepce staveništního provozu a vyhodnotit další 

realizační podmínky stavby.“ [2, str.83] Stavebně technologická studie by mohla 

obsahovat: 

• Členění stavby na stavební objekty 

• Konstrukční systémy 

• Charakteristiku staveniště 

• Postup výstavby, využití konkrétních stavebních strojů a mechanizmů 

• Zpracovaný časový harmonogram 

• Návrh zabezpečení celkové kvality prací 

Jen po zpracování studie je možné zpracovat cenovou nabídku na realizaci projektu. Tu 

zpracují zaměstnanci, kteří sestavují jednotkové ceny na základě firemní databáze. Ta 

slouží pro účely stanovení nákladů veškerých činností spojených s výstavbou, 

staveništní i mimostaveništní dopravy a mnoho dalších, a také dostupných ceníkových 

katalogů. 

Studie může také sloužit jako podklad pro zpracování případné smlouvy o dílo mezi 

zhotovitelem a investorem. [2] 
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3.2 Prováděcí fáze 

Po úspěšném vítězství ve výběrovém řízení se přejde ke zpracování stavebně 

technologického projektu. Ten navazuje na stavebně technologickou studii, která byla 

zpracována ve vyhledávací fázi. Jedná se o tzv. přípravu stavby, která zahrnuje tyto 

body: 

• Kontrola úplnosti, kvality a bezpečnosti předané dokumentace, popř. dohoda o 

dopracování podrobné dokumentace 

• Zpracování základních technologických schémat postupu výstavby 

• Sestavení časového plánu 

• Vypracování harmonogramů jednotlivých objektů stavby 

• Výběrová řízení na jednotlivé subdodávky vč. uzavření smluv o dílo 

• Analýza zdrojů (pracovníci, finance, materiály, mechanizmy) 

• Vypracování projektu zařízení staveniště 

• Technologické předpisy pro vybrané stavební procesy 

• Zajištění kvality díla (určení druhu, četnosti zkoušek a jejich zabezpečení) 

• Opatření BOZ, požární ochrany, ochrany životního prostředí a ostrahy 

• Návrh pořizování fotodokumentace nebo videodokumentace 

• Zpracování výrobních kalkulací vlastních nákladů plánovaných činností  

[2, str. 85] 

3.2.1 Příprava stavby 

3.2.1.1 Organizační struktury 

Při tvorbě organizačních struktur je možné využít více metod. Ty se v postupu let 

vyvíjely a zdokonalovaly.  Nejzákladnější metody použité pro tvorbu organizačních 

struktur jsou: 
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1. Liniová 

Tato struktura je charakteristická pro jeden hlavní útvar nadřazený všem ostatním. To 

vyvíjelo přílišný tlak, jelikož vedoucí pracovník musel být znalý ve všech oborech. 

Avšak jsou zde i výhody jako například rychlé rozhodování a jednoznačně stanovený 

vztah mezi podřízeným a nadřízeným. [19] 

2. Funkcionální 

Funkcionální struktura se pokusila odstranit vysoké nároky na vedoucího pracovníka. 

Hlavní útvar byl zaměněn za více útvarů na stejné horizontální úrovni. To umožňuje 

vyšší odbornost vedení, jelikož se každý útvar zaměřuje na vlastní specializaci. [19] 

3. Liniově-štábní 

Liniově-štábní struktura kombinuje výhody obou předešlých struktur. Zachovává si 

jeden hlavní útvar, neboli štáb, ale dále má strukturu funkcionální. Tak je zajištěno 

rychlé rozhodování a také odbornost při konzultaci se specializovanými útvary. Tato 

struktura je v České republice rozšířena u menších a středních podniků. [19] 

4. Divizní 

Divizní struktura opět pozvedá předešlou strukturu. Liniově-štábní struktura je 

zanechána, nicméně se celá zaobalí do tzv. divize. Divize se tvoří často z geografického 

rozdělení pole působnosti. Pokud společnost bude působit na celém území České 

republiky, nabízí se vytvoření až 14 divizí, přičemž každá z nich bude spravovat svůj 

přiřazený kraj. [19] 

5. Maticově-organizační 

Maticově organizační struktura splňuje divizní a funkcionální strukturu. Užívá se hlavně 

v oblasti výroby a jak už název napovídá, je pro ni typický maticový tvar. [19] 

Správné použití struktury je stěžejní při tvorbě projektového týmu. Nejúčinnější 

struktura je Liniově-štábní. Projektový tým by měl mít jednoho vedoucího pracovníka. 

Celkem by měla obsahovat okolo 7 pracovníků. Přirozeně se počet osob odvíjí od 

složitosti projektu, nicméně se u tohoto počtu dá dosáhnout široké odbornosti za 

dodržení jednoduché kontrolovatelnosti. [8]  
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Matice zodpovědnosti jasně vymezuje pravomoc a zodpovědnost jednotlivých účastníků 

výstavby. Pro její tvorbu se použije maticově-organizační struktury. „V rámci 

projektového týmu musí být jasně vymezeny role a podíl jednotlivých členů projektového 

týmu na projektu, včetně určení zodpovědností za plnění konkrétních úkolů.“  

[6, str. 111] Tato zodpovědnost je přiřazena nesporně a nepochybně, aby nemohly 

vzniknout nejasnosti při řešení problémů. Pokud si subjekt bude vědom své 

zodpovědnosti, odstraní se tak případné dohady při rozhodování. Naopak subjekt, který 

nebude mít přiřazenou zodpovědnost, se může věnovat jiným úkonům, popřípadě pouze 

diskutovat a předkládat pouhé návrhy a stanoviska. Také se doporučuje vybrat více lidí 

na jeden úkol. Taková skupina vytvoří partnerskou komisi, která pomůže uskutečnit 

činnosti v termínu. Po přezkoumání matice zodpovědnosti by měly mít veškeré subjekty 

odpovědi na různé otázky typu: [6,18] 

• Kdo řídí koordinaci projektu? 

• Kdo schvaluje změny v projektu? 

• Kdo zodpovídá za čerpání financí? 

• Kdo má podpisové právo pro jednotlivé smlouvy? 

• A mnohé další [6] 

Matice navazuje na strukturní plán projektu, přičemž veškeré činnosti se objevují 

v jednotlivých řádcích. Subjekty, kterým je přiřazena jakákoliv činnost, se nachází v 

jednotlivých sloupcích. Rozlišují se 3 typy zodpovědnosti: 

• Z – zodpovídá 

• Ř – řídí 

• S – spolupracuje 

3.2.1.2 Výrobní kalkulace 

Dalším procesem, který patří do prováděcí fáze, je provedení základní výrobní 

kalkulace. Každá společnost v průběhu času zdokonaluje tento proces sestavování. 

Přesný postup je obchodním tajemstvím, přičemž je pravděpodobné, že použití postupu 

jedné společnosti by nemuselo použitelné pro společnost jinou. Zlepšování tohoto 

procesu se může provádět s každou provedenou zakázkou nebo i v časových 

intervalech. Závisí na velikosti společnosti a počtu provedených zakázek, ale úprava se 
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může konat i každý rok. Po skončení projektu se porovná výrobní kalkulace na začátku 

s reálnými výsledky. Pokud se reálné hodnoty neliší od výrobní kalkulace, je postup 

nastaven správně, ale jestli jsou rozdíly velké, je třeba analyzovat, kde došlo 

k odchylkám a postup upravit. [2] 

Pro příklad výrobní kalkulace poslouží postup firmy ÚRS Praha. 

JOC = PN + NN + Z 

• JOC – jednotková odbytová cena 

• PN – přímé náklady 

• NN – nepřímé náklady 

• Z – zisk 

Do přímých nákladů patří materiálové náklady, mzdové náklady, náklady na stroje a 

ostatní přímé náklady. Do nepřímých nákladů řadíme režie správní a výrobní. Zisk se 

určí ze součtu PN a NN procentuální sazbou do 20 %. S hotovou výrobní kalkulací se 

dále pracuje. Pomocí získaných hodnot se tvoří informace jako jsou doba trvání, 

náklady na mzdy nebo množství potřebného materiálu. [2] 

Důležitou součástí přípravy stavby je také příprava řízení realizace samotné výstavby. 

To obsahuje nastavení termínů kontrolních dnů, vedení stavebního deníku, ale také 

samotný controlling, kontrolní a zkušební plány, systém řízení rizik a v neposlední řadě 

předání a převzetí staveniště a odevzdání a převzetí stavby. [2] 

3.2.1.3 Zařízení staveniště 

Základní koncepce zařízení staveniště je už vytvořena při zpracování stavebně 

technologické studie. Ve fázi výrobní přípravy se však zpracovává projekt zařízení 

staveniště. Pojmu zařízení staveniště je možné rozumět jako dočasné objekty, které mají 

plnit sociální, výrobní, provozní a dopravní požadavky všech účastníků stavby. [2] 

Pro návrh zařízení staveniště jsou přesná pravidla, jimiž je třeba se řídit. Mezi základní 

požadavky patří: 

1. Bezpečnost 

Jako u všech ostatních objektů stavby i objekty zařízení staveniště musí splňovat 

základní požadavky na bezpečnost. Samotné jednotlivé umístění objektů by mělo být 
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bezpečné. Ohrožení nejen účastníků stavby, ale také narušování okolního prostředí 

mimo vyhrazené staveniště je vyloučeno. Do zřetele patří především hluk, otřesy, 

zápachy a aerosoly. Nesmí se vytvářet nové překážky, veškeré činnosti jako jsou pohyb 

po staveništi nebo uskladnění materiálů nesmí být náročnými úkony. S bezpečností jsou 

dále spjaty minimální rozměry konstrukcí. Komunikace pro chodce musí splňovat 

minimální šířku 0,75 m. V případě obousměrného chodu se šířka zdvojnásobí. 

Podchodné výšky musí být minimálně 2,1 m a mnohé další. 

2. Transparentnost 

Každý vstup musí být označen tabulkami od zákazu vstupu nepovolaným osobám, přes 

vstup pouze v ochranných pomůckách, až po nebezpečí úrazu. Mezi důležitá značení 

spadá výjezd vozidel stavby s příslušným snížením rychlosti. Do transparentnosti také 

patří značení v případě snížené viditelnosti. Ve zhoršených klimatických podmínkách 

jako jsou déšť, mlha a husté sněžení je třeba staveniště dostatečně osvětlit, hrany na 

obzvlášť frekventovaných místech označit výstražnými páskami. Co se týká vedení 

inženýrských sítí, je třeba polohově a výškově vyznačit jejich vedení.  

3. Zabezpečení 

Pod pojmem zabezpečení zařízení staveniště se rozumí oplocení stavby. To by mělo 

zabránit vstupu nepovolaných osob, ale také sloužit jako vymezovací prostředek. 

Vstupy musí být uzavíratelné a uzamykatelné. To platí také o skladech a veškerých 

elektrických zařízeních. [2] 

Členění zařízení staveniště je možné dle více kritérií jako jsou lokalita a hlavní funkce, 

nicméně nejpřehlednější je dělení podle účelu, a to na: 

1. Provozní 

Jako provozní se považují skládky, dílny, zařízení pro ochranu a bezpečnost stavby, 

kanceláře a další.  

2. Výrobní 

Do výrobního patří veškeré výrobny směsí, výztuže a různých prefabrikátů. 

3. Sociální a hygienické 

Do této kategorie patří šatny, umyvárny, záchody a další. [2] 
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Obrázek 2 - Členění zařízení staveniště dle účelu [2, str. 157]  

Zásady pro návrh obsahují hodnoty, kterými je třeba se řídit při zpracování projektu 

zařízení staveniště. Ignorováním těchto kritérií může dojít ke špatnému návrhu a 

následným nežádoucím potížím, ať už ve vnitrostaveništní dopravě nebo i dokonce při 

špatných dimenzích počtu toalet a šaten.  

Při návrhu vnitrostaveništní komunikace se doporučuje minimální sklon vozovky 2 %. 

Sklon může být jednostranný, což umožňuje provedení požadovaného odvodňovacího 

příkopu pouze na jedné straně vozovky. Vozovka by měla být v blízkosti jeřábu a její 

šířka u jednosměrného provozu minimálně 3 m, pro obousměrný pak 5 m. Jestliže je to 

možné, optimální komunikace je přímá, zpevněná železobetonovými panely a bez 

křížení. Podélný sklon nesmí přesáhnout 8 %. Sklon je dovolen pouze v případě, že je 

na konci cesty vytvořena vodorovná 30 m dlouhá rovinná plocha. V případě prostoru 

pro obrat vozidel je třeba brát zřetel na rozměry užitých vozidel. Pokud prostor 

staveniště nedovoluje přímý tvar, je nutné navrhnout obloukový. Minimální poloměry 

oblouků jsou: [2,3] 
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• Pro běžné nákladní automobily – poloměr 10 m 

• Pro vozidla s přívěsy a návěsy – poloměr 15 až 20 m 

• Pro osobní vozidla – poloměr 6 m [3, str. 23] 

Při dimenzování administrativních prostor se užívá různých hodnot. Pracovníci vedení 

stavby pro vykonávání své činnosti potřebují více prostoru oproti ostatním 

pracovníkům, jejichž hlavní pracoviště je stavba. Hodnoty pro návrh jsou: 

• Stavbyvedoucí – 5 – 20 m2 

• Technický personál, mistři – 8 – 12 m2 na pracovníka 

• Ostatní pracovnici – 5 – 8 m2 na pracovníka [2, str. 159] 

Při návrhu umístění už stanovených počtů buněk je třeba dbát na další zásady. 

Stavbyvedoucí by jako vedoucí pracovník měl mít rozhled nad celou stavbou, a to i 

z kanceláře stavby. Stejné pravidlo se aplikuje i na ostatní pracovníky vedení stavby. 

Výhled by měl být rovněž na vstupy a hlavně vjezdy na staveniště. Ideální umístění se 

nachází také v blízkosti sociálních zařízení. [2] 

Do objektů údržby a oprav se řadí prostory pro zámečnickou, svářecí a tesařskou 

výrobu. Rozloha těchto prostor se čistě stanovuje dle potřeb stavby. Konstrukce musí 

být z nehořlavých materiálů, nejčastěji se jedná o kovové konstrukce. V blízkosti těchto 

prostor je vhodné umístění alespoň jednoho skladovacího kontejneru. [2] 

U návrhu jeřábu je důležité zvážit, zda použití stabilního jeřábu je dostačující, nebo je 

nutný návrh jeřábové dráhy. U menších staveb nemusí být jeřáb užit vůbec. V těchto 

případech je možné zařídit svislou dopravu pomocí vrátku a ve výjimečných situacích 

se potřeba jeřábu nahradí autojeřábem. Pokud je stavba menších půdorysných rozměrů, 

použití stabilního jeřábu je doporučeno. Nejdůležitějším elementem pro návrh 

konkrétního typu stabilního jeřábu je nejtěžší konstrukce či prvek v nejvzdálenějším 

místě od základny jeřábu. Pokud vybraný typ jeřábu má únosnost na tento prvek, je 

vhodný pro stavbu. Nicméně je přirozené zvážit náklady na zvolený typ. Jestliže by 

finanční rozdíl mezi dvěma typy jeřábů byl vyšší, je možné po provedení základních 

kalkulací rozhodnout o užití menšího. Situace s nejtěžším prvkem by tak byla vyřešena 

pomocí autojeřábu.  

Ohledně umístění základny jeřábu se hledí na co nejširší dostupnost ramene. Křížení 

s veřejnou komunikací není povoleno, avšak vzniklá kolize se vyřeší zákazem přenášení 
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břemen v této oblasti. Při křížení dvou stabilních jeřábů je důležitá přednost. Jestli jsou 

jeřáby ovládány z horní kabiny, jeřáb s nižším postavením má přednost. V případě 

dálkově ovládaných jeřábů se přednost mění. [2] 

Na stavbách se nachází nespočet množství různých druhů materiálů. Jestliže jsou na 

stavbu dopraveny dříve než dojde k jejich použití, je třeba mít dostatek prostoru pro 

jejich uskladnění. Pro tyto účely nám slouží 3 typy skladovacích míst: 

• Sklad – Pod pojmem sklad se rozumí uzavřený, uzavíratelný a uzamykatelný 

prostor, který slouží pro suché uskladnění z většiny drobnějšího, či malého 

množství materiálu. 

• Skládka – Skládkou se rozumí otevřený prostor, kde je umožněno skladování 

materiálu. Od jiného prostoru by měla být plocha skládky přinejmenším 

zpevněna. 

• Přístřešek – V přístřešku se skladuje materiál, který je třeba chránit před deštěm. 

Prostory mají většinou otevřené strany, proto není zamezeno vlivům 

způsobeným změnami teplot. [2] 

I při návrhu umístění skladovacích prostor je třeba se držet základních zásad: 

• Dosah zdvihacího mechanismu 

• Odstup od objektů z důvodu prevence poškození zdvihacích zařízení 

• Dosah ke staveništní komunikaci 

• Nekřížení se staveništní komunikací 

• Rozmístění v souladu s postupem prací 

• Dostatečná vzdálenost od elektrického vedení [2] 

Je třeba také rozlišovat typ uskladněného materiálu. Sypké volně ložené materiály se 

ukládají v přirozeném sklonu. O výšce kupy rozhoduje styl odebírání. Při ručním 

odebírání by výška neměla přesáhnout 2 m, v případě mechanického odebírání výška 

není stanovena. Sypký materiál v pytlích je třeba skladovat vždy ve skladech, nebo v 

jiných dobře dostupných suchých místech. Ocelové materiály nesmí být vystaveny 

dešťové vodě, proto je třeba jejich uskladnění v přístřešcích. Při skladování větších 

materiálů, jako jsou například prefabrikáty, panely, nosníky, palety a další, je třeba 
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dodržet minimální vzdálenost, a to 0,75 m. Šířku je potřeba dodržet z důvodu 

případného navázání na zdvihací mechanismus. [2] 

Důležitým prvkem zařízení staveniště jsou dodávka vody a elektřiny. Doporučuje se 

provést vodovodní přípojku i dodávku elektřiny ještě před ostatními objekty zařízení 

staveniště. Vodovodní přípojku je třeba zabezpečit proti zamrzání v zimním období. 

V sociálním zařízení musí být zajištěna neustálá dodávka vody. [2] 

Jedním z posledních základních objektů zařízení staveniště je oplocení. To je spjato 

s konstrukcí vrátnice, či strážnice. Na stavbách často dochází ke krádežím. U vstupu by 

měla být umístěna vrátnice. Vrátný hlídá vstup nepovolaných osob. Přes noc by měl 

stavbu hlídat strážný. Oplocení by mělo mít minimální výšku 1,8 m. [2] 

3.2.1.4 Časový plán projektu 

Časový plán projektu, nebo spíše více používaný termín harmonogram prací, je 

důležitou součástí plánování a přípravy stavby. U menších staveb rozsahu rodinných 

domů harmonogram není potřeba, nicméně u staveb větších rozsahů jsou naprostou 

nutností. Nejdůležitějšími prvky harmonogramů jsou: 

• Milníky a důležité termíny projektu 

• Logické hierarchické struktury prací převedené do časových sledů úloh a úkolů 

• Údaje o předpokládané délce trvání jednotlivých úseků práce 

• Vazby a souslednosti úseků práce, které napomáhají zachování logiky výkonu 

prací i při časových změnách v harmonogramech 

• Jiné informace napomáhající údržbě harmonogramů ve vazbě na procesy 

Koordinace a řízení a Monitorování a kontrola po celou dobu životního cyklu 

projektu [5, str. 137] 

Původní harmonogramy měly nedostatky a tak se během let vyvíjely mnohé metody, 

které měly tyto nedostatky odstranit. Mezi nejznámější patří metoda PERT a metoda 

CPM. Zatímco metoda CPM udává pouze jeden časový údaj jak pro jednotlivé činnosti, 

tak i celkovou dobu trvání objektu, metoda PERT pracuje s pravděpodobností popisů 

délek činností. Délku činností často ovlivňuje spousta proměnných jako například 

počasí, skladba projektového týmu nebo lidský faktor. Proto metoda PERT pracuje 

s třemi typy délek trvání: 
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• Optimistická doba trvání 

• Pesimistická doba trvání 

• Nejpravděpodobnější doba trvání 

Nicméně se v praxi metoda PERT nevyskytuje. Pro vytvoření harmonogramu touto 

metodou je třeba mnohonásobně vyšší množství vstupů. „Pravděpodobnostní definice 

je nevhodná pro kontrolu dodavatelů, protože v kontraktech se zadávají lhůty jedním 

údajem.“ [4, str. 221] Metoda CPM, nebo také metoda kritické cesty, umožní zjistit, 

které činnosti leží na kritické cestě. U těchto činností bude mít jakékoliv zdržení za 

následek celkové zpoždění projektu. [4,5,21] 

Tvorbu harmonogramů usnadňuje spousta softwarových programů. Nejznámějšími 

programy jsou MS Excel a MS Project. I když MS Excel není pro tvorbu 

harmonogramů naprogramovaný, v praxi se časové plány s tímto softwarem tvoří. Jedná 

se o nejprimitivnější typ harmonogramů, které ukazují pouhou návaznost jednotlivých 

činností a nevyužívají žádnou ze zmíněných i nezmíněných metod pro tvorbu 

harmonogramů. V určitých stavebních společnostech je stále možné setkat se 

s nedostatečně kvalifikovanými pracovníky, kteří nemají požadované znalosti na tvorbu 

harmonogramů v jiných programech. 

„Microsoft Project umožňuje efektivně plánovat a řídit projekty, subprojekty, úkoly a 

zdroje.“ [14, str. 208] Po vytvoření Ganttova diagramu je umožněno přiřazení 

jakýchkoli zdrojů, a tak získat důležité informace o předpokládaných výdajích projektu 

a množství potřebných pracovníků v jednotlivých částech realizace.  

3.2.1.5 Technologický předpis 

Zpracování technologických předpisů pro vybrané pracovní procesy přikazuje vyhláška 

o bezpečnosti práce a technických zařízení. Jedná se o dokument, který popisuje 

technologický nebo pracovní postup stavebního procesu. Nemusí být zpracován na 

jednoduché stavební práce, ale například na procesy jako jsou podzemní práce, montáž 

zvedaných stropů nebo stavba kolejové tratě.  

Technologický předpis obsahuje mimo samotný postup také používané pomůcky, 

materiály, jejich dopravu, ale také související normy, podklady a kontrolu kvality a 

bezpečnosti práce.  
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3.2.1.6 Řízení poddodavatelů 

Častým prostředkem stavebních firem pro realizaci stavebních zakázek jsou kontrakty 

se specializovanými poddodavateli. Důvodů pro využití odborných firem je více: 

• Specializace na provedení určitých odborných prací, které nejsou v rejstříku 

disponibilních znalostí hlavního dodavatele projektu 

• Dosažení vyššího stupně efektivity nákupem produktů nebo služeb od 

společností, které jsou schopny potřebná plnění s nižšími náklady 

• Doplnění realizačních kapacit a případné zkrácení času některých úseků 

projektu 

• Přenosu rizik na společnosti, které jsou na takové požadavky specializovány 

• Obchodních a marketingových vazeb mezi dodavatelskými společnostmi  

[5, str.219] 

Proces řízení poddodavatelů se velice podobá samotnému uzavření kontraktu 

s investorem. Řízení obsahuje 3 kategorie, jimiž jsou: 

• Vymezení dodávky – jasná definice, co zahrnuje kompletní dodávku 

• Výběr poddodavatele – vyhledávání vhodného poddodavatele 

• Spolupráce a řízení – kontrola prací poddodavatele 

Výběr dodavatele je velice významnou kategorií. Stavební společnosti si často vytváří 

vlastní seznamy poddodavatelů, se kterými v minulosti byly spokojeny. Existují různé 

metody pro hodnocení poddodavatelů. Nejjednodušší postup pro hodnocení je systém 

bodování. Poddodavatelé jsou bodováni ve více kategoriích. Počet kategorií se může 

lišit, nicméně mezi nejzákladnější a nejpodstatnější se řadí: [5] 

• Kvalita provedené práce 

• Dodržování termínů 

• Náklady 

• Kvalita spolupráce [5] 
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Podle těchto kritérií se dále provádí samotná kontrola prací. Vedoucí pracovníci dbají 

na dodržování kvality a termínů a hlavně také neočekávané náklady. Poddodavatelé 

mohou v pozdější fázi vyžadovat proplacení tzv. víceprací. Jedná se o práce, které 

nebyly původním předmětem smlouvy o dílo, ale přesto z podstaty průběhu prací je 

bylo nutné provést.  

3.2.2 Provádění stavby 

Fáze provádění stavby může začít po předání a převzetí staveniště. Tento proces probíhá 

mezi zhotovitelem a investorem. Z předání se vytvoří zápis, ve kterém jsou zapsány 

základní údaje o staveništi, jako např. vymezení staveniště, vedení stávajících 

inženýrských sítí, údaje spojené se stavebním povolením včetně spisové značky, 

potvrzení, že byl zhotovitel seznámen s riziky BOZP a o převzetí projektové 

dokumentace, popřípadě dodatečné připomínky a vyjádření obou zúčastněných stran.  

3.2.2.1 Stavební deník 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb stanovuje veškeré náležitosti, které by 

měl obsahovat stavební deník. Jedná se o nejjednodušší dokument pro vedení stavby. 

Pracovníci jsou povinni vytvářet zápisy veškerého dění a skutečností na stavbě. 

Záznamy jsou prováděny denně, nicméně menší stavby typu rodinných domů denní 

zápisy nevyžadují. První zápis je vytvořen v den převzetí staveniště zhotovitelem, 

přesto poslední zápis nemusí být v den předání stavby investorovi. Je na dohodě mezi 

oběma stranami, zda je vyžadováno vedení stavebního deníku i během odstraňování vad 

a nedodělků. K tomuto kroku se přistupuje v případě rozsáhlejšího množství zjištěných 

chyb stavby.  

Pouze oprávněné osoby mají k tomuto dokumentu přístup Mezi ně patří vedení stavby, 

investor, projektant a osoby vykonávající autorský dozor a kontrolující dodržování 

BOZP. Po dohodě zúčastněných subjektů může být předáno oprávnění provádět zápisy 

do stavebního deníku i dalším osobám.  

Vyhláška dovoluje vedení stavebního deníku v elektronické verzi za předpokladu 

vlastnictví elektronického podpisu. [22] 

3.2.2.2 Kontrolní dny 

Kontrolní dny, tzv. KD, jsou velice důležitým kontrolním nástrojem. Na těchto 

schůzkách se setkávají účastníci výstavby. Často se diskutují vzniklé odchylky od 

časového plánu, vymýšlí se opatření proti navyšování zpoždění a také způsoby 

zrychlení prací. Interval kontrolních dnů by měl být minimálně jednou za měsíc. 
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Nicméně na stavbách rozsáhlejších objemů se mohou opakovat i jednou týdně. Z těchto 

schůzek je nutné vytvářet zápisy. Ty dále slouží jako podklad na následující KD, kde se 

kontroluje, jak úspěšně se plnily cíle z předešlé schůzky. Je nutné nechat schopného 

pracovníka tyto schůzky vést, neboť při špatném vedení se nemusí dosáhnout tížených 

výsledků, což může mít za následek snížení kvality díla. Rozlišujeme dva typy těchto 

schůzek: [7] 

• Periodické – Tento typ kontrol se pravidelně opakuje. Jejich termín se může 

měnit spolu s projektem, ale přesto je zachována perioda. 

• Tematické – Kontrolní dny jsou svolávány mimořádně a neplánovaně, 

především z důvodu nepředpokládaných událostí.  

Dále je možné rozdělit KD dle typu účastníků. Nejčastějším dělením jsou: 

1. Investorský 

2. Poddodavatelský 

3. Vnitropodnikový 

 

1. Investorský 

Investorské kontrolní dny se mohou velice lišit. V případě staveb, kdy investor nemá 

stavební vzdělání, se schůzky nesou ve spíše sdělovacím duchu. Kdežto investor 

zkušený s výstavbou zaměstnává specialisty, kteří dokáží vznášet na zhotovitele 

požadavky způsobující neplánované výdaje a zpoždění. Na těchto schůzkách se leckdy 

vytváří napjatá atmosféra. Investorské kontrolní dny slouží jako kontrolní nástroj pro 

investora. 

2. Poddodavatelský 

Poddodavatelské kontrolní dny slouží jako kontrolní nástroj zhotovitele. Projednává se 

průběh projektu s jednotlivými poddodavateli přítomnými na staveništi.  

3. Vnitropodnikový 

Vnitropodnikové schůzky jsou v rámci zhotovitele. Může být na nich přítomen pouze 

projektový tým, popřípadě se mohou účastnit pracovníci nadřízeni celému 
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projektovému týmu, včetně projektového manažera. Na těchto schůzkách se předávají 

informace o dění mimo stavbu  ovlivňující průběh realizace.   

3.2.2.3 Řízení kvality 

U stavebních projektů má vysoký význam naplánovat řízení kvality. Ta by měla začít už 

při posuzování projektové dokumentace. Od stavebně-architektonického řešení, přes 

užití určitých materiálů, ke zpracování urbanismu atd. Řízení kvality procesů dělíme do 

3 částí: 

1. Plán kvality 

2. Zajišťování kvality 

3. Kontrolu kvality [4] 

Vzhled jednotlivých dokumentů a veškeré kroky pro zajištění kvality se mohou lišit 

projekt od projektu. Rozdíly vznikají různými požadavky investorů, které bývají také 

součástí smlouvy o dílo. Jedná se především o zkoušky a kontroly, jejichž provedení a 

úspěšnost je doložena zhotovitelem při předání stavby investorovi. 

1. Plán kvality 

Plán kvality je nejpodstatnější částí řízení kvality. Z tohoto důvodu se vytváří tzv. 

dokumenty KZP, neboli Kontrolní a zkušební plány. KZP představuje plán, který by 

měl mít každý projektový tým k dispozici. Součástí tohoto dokumentu jsou: 

• veškeré jednotlivé procesy, které vyžadují kontrolu 

• způsob provedení kontroly, včetně četnosti a rozsahu 

• způsob odborných zkoušek potřebných pro zajištění kvality 

• požadovaná kritéria a odchylky, včetně odkazů na příslušné normy 

pojednávající o problematice 

• odpovědný pracovník 
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Obrázek 3 - Schéma plánu kvality [2, str.212] 

2. Zajišťování kvality 

Zajišťování kvality spočívá v dodržování všech kontrol, neboť při správném plnění by 

mělo být dosaženo maximální přípustné kvality. Tuto činnost můžou provádět nejen 

jednotliví vedoucí zaměstnanci stavby, ale také zástupce investora či zaměstnanec 

inženýrské organizace zařizující autorský dozor.  

3. Kontrola kvality 

Kontrola kvality pak spočívá v měření vzniklých odchylek, rentgenování svárů či 

kontrola provedení oken za pomocí termokamery. Za kontrolu se také považuje 

provádění laboratorních zkoušek použitých materiálů. Ty se nejvíce provádí při 

zkouškách betonů. V laboratoři je možné nejpřesněji zjistit dosažené parametry 

potřebné pro porovnání s odpovídajícími standardy. [4] 



36 

 

3.2.2.4 Dokončovací fáze 

Ve fázi dokončení stavby je třeba projít více procesy. Jedním z nich je předání a 

převzetí stavby. Jedná se o proces, při kterém proběhne celková a finální kontrola 

stavby investorem ať už pomocí vlastních zaměstnanců nebo zaměstnanců inženýrské 

organizace mající na starost kontrolu zhotovitele. Zhotovitel je povinen doložit veškeré 

požadované výsledky zkoušek. Z předání vznikne zápis, ve kterém je doloženo, zda 

k předání došlo a za jakých specifických podmínek, anebo k předání nedošlo vůbec a 

jaké jsou důvody tohoto rozhodnutí. [2] 

Důležitým procesem podmiňujícím zahájení kolaudačního řízení je vyjádření 

příslušného hasičského sboru. Projektová dokumentace se často upravuje, aby splňovala 

požadavky hasičských útvarů. Jejich normy jsou přísné a je nutné se jimi řídit. Ve fázi 

projekce jsou konzultace ohledně BOZP velice časté a opakované dodržování 

konkrétních norem má za důsledek rozsáhlé změny v původních plánech. Stavby jsou 

mnohdy vybaveny různými technologiemi, které se mohou stát ohnisky požárů. 

Kontrola stavby zástupci hasičů je často velice přísná a případné korekce mohou být 

velice nákladné. Po úspěšném přezkoumání vydají souhlas a je možné přistoupit ke 

kolaudačnímu řízení.  

Další nedílnou součástí dokončovací fáze je kolaudační řízení. Na vyžádání stavebníka 

příslušný stavební úřad, který také vydal stavební povolení, provede místní šetření. 

Součástí šetření je kontrola díla, jeho shoda s projektovou dokumentací, zdravotní 

nezávadnost, bezpečnost vzhledem k okolí z hlediska ochrany života a zdraví osob a 

životního prostředí. Po přezkoumání příslušný úředník provádějící šetření vydá 

kolaudační rozhodnutí, jehož součástí je posouzení, zda je možné stavbu pokládat za 

dokončenou a způsobilou k provozu. [2] 

Součástí dokončovací fáze je i vytvoření dokumentace skutečného provedení. Tu může 

zpracovat jak projekční kancelář, tak i sám zhotovitel. Rozhodnutí se odvíjí od více 

faktorů, jako jsou rozsah změn vzhledem k původní projektové dokumentaci a samotné 

smluvní podmínky. Dokumentaci skutečného provedení je i možné vytvářet během 

realizace. Zaznamenávání veškerých změn v průběhu usnadňuje konečný proces a jako 

takový je v režii zhotovitele. [2] 

3.2.2.5 Vyhodnocení zakázky 

Důležitým prvkem projektového managementu je vyhodnocení zakázky. „I neúspěšný 

projekt se prostřednictvím hodnocení svých slabých stránek může stát zdrojem nějakého 
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budoucího prospěchu, … “ [5, str. 258] Výstupem vyhodnocení je dokument 

zhodnocující projekt z těchto pohledů: 

• plnění cílů 

• porovnání všech měřitelných vstupů a výstupů 

• přehled všech úprav projektové dokumentace 

• úspěšnost plnění plánu kvality 

• zvládnutí rizik projektu 

• posouzení efektivnosti postupů projektového managementu [5] 

3.3 Fáze užívání 

I po kolaudaci a konci realizace projekt stále nekončí. Jedná se o fázi, která se dá 

pojmenovat také post-projekt. Teprve ve fázi provozu a užívání stavby se odhalí vady a 

nedodělky a skryté nedostatky, které je třeba odstranit. Nejdříve po opravě všech 

nedostatků a po získání jistoty, že vše v trvalém provozu funguje a pracuje jak má, je 

možné projekt považovat za uzavřený. Pro zhotovitele trvání post-projektu stanovuje 

délka záruční doby určená smlouvou o dílo. Zpravidla se však jedná o 24 měsíců a 60 

měsíců na skryté vady. [9] 

Doporučuje se provádět kontroly stavby například v ročních intervalech, a to nejen 

v záruční době, ale také pozáruční. Jen tímto způsobem lze zhodnotit, zda použité 

pracovní a technologické postupy byly správně zvoleny. Kontroly mohou ovlivnit i 

vnitropodnikové plány, jako jsou plány kvality, neboli KZP dokumenty, může dojít ke 

změně použitých materiálů nebo i pouhé výměně odběru určitého výrobce stavební 

chemie. Kontroly staveb nutí zhotovitele kvalitně evidovat dokumentaci provádění 

stavby. Bez důkladné evidence není možné zlepšování výrobního procesu. [2] 
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4 Metrostav a.s. 

4.1 Představení společnosti 

Firma Metrostav a.s. je největší českou stavební firmou současnosti. Byla založena 

v roce 1971. V tomto roce byla firma zaměřena pouze na výstavbu pražského metra. Za 

dobu pár desítek let se stal podnik mistrem v oboru výstavby tunelů, a tak začal 

rozšiřovat svoji působnost. Potom co se v roce 1988 stal státním podnikem a v roce 

1991 akciovou společností, začal zakládat dceřiné společnosti, popřípadě nakupovat jiné 

podniky. Tímto si zařídil velice širokou univerzalitu. V dnešní době se zabývá těmito 

stavebními obory: 

• podzemní stavby (tunely) 

• dopravní stavby 

• výstavba metra 

• občanské stavby 

• bytová výstavba 

• průmyslová výstavba 

• ostatní stavby (vodní stavby, …) 

Všichni zaměstnanci se musí řídit Etickým kodexem. Je brán jako závazný dokument, 

který striktně vymezuje a upravuje vztahy mezi veškerými členy nejen komunity 

samotné, ale i stakeholdery. [10] 

4.2 Struktura společnosti 

Firma si za dobu své existence vypracovala komplexní strukturu založenou na principu 

divizí. Tyto divize působí jako samostatné podniky. Mají rozdělené kraje České 

republiky, ve kterých mohou působit, avšak na hlavní město Praha nemá vyhrazené 

právo žádná divize. V hlavním městě jsou nejzajímavější, nejlukrativnější a 

nejrozsáhlejší projekty, za jejichž realizací by chtěla stát jakákoliv stavební firma. Tento 

systém podporuje mezidivizní konkurenci, která zvyšuje důvěryhodnost, odbornost a 

celkovou profesionalitu celého koncernu.  
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Organizační struktura společnosti Metrostav a.s. 

 

Firma zaměstnává necelé 3 000 zaměstnanců, z nichž 70 % jsou technickohospodářští 

pracovníci. Dle personálních informací počty zaměstnanců stále mírně rostou. Firma 

nabízí možnost uplatnění se v praxi studentům jak středních, tak vysokých škol. 

Konkrétně se jedná o odborné pozice, stáže, ale i dělnické profese. [10] 

4.3 Referenční realizované stavby 

Jako lehké nastínění odbornosti a profesionality firmy je vhodné představit aspoň jednu 

realizovanou stavbu z některých stavebních oborů.  

Podzemní stavby – Tunel Blanka 

Objednatel:  Hlavní město Praha – OMI 

Obrázek 4 - Organizační struktura společnosti [10] 



40 

 

Projektant:  Satra, spol. s.r.o. 

Doba výstavby: 07/2006 – 09/2015 

Projekt v číslech: Délka trasy – 5,5km 

   Stavební objekty – 611 

   Počet automobilů denně – 80 až 90 tisíc 

Tunel Blanka navazuje na další pražské tunely, a tudíž se považuje za nejdelší silniční 

tunel u nás a nejdelší městský tunel v Evropě. Tento projekt částečně zlepšil dopravu 

v hlavním městě i přes počáteční kritiku. [10] 

 
Obrázek 5 - Tunel Blanka [10] 

Dopravní stavby – Trojský most 

Objednatel:  Hlavní město Praha, Praha 1, Mariánské náměstí 2 

Projektant:  Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. 

Doba výstavby: 07/2010 – 10/2014 

Projekt v číslech: Délka mostu – 264,31 m 

   Šířka mostu – 36,18 m 

   Zátěžová třída – A 

Most je napojen na tunelový komplex Blanka, avšak slouží i cyklistům a pěším. Jedná 

se o předpjatou konstrukci z monolitického betonu. Most má díky nevšednímu 

architektonickému návrhu pouze jedno pole bez podpory pilířů v řece. [10] 
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Obrázek 6 - Trojský most [10] 

Občanské stavby – Rekonstrukce Národního muzea 

Objednatel:  Národní muzeum 

Projektant:  VPÚ DECO PRAHA, a.s. 

Doba výstavby: 04/2015 – 06/2019 

Projekt v číslech: Zastavěná plocha – 6055 m2 

   Celková délka nových kabelů – 1 300 km 

   Celkový počet oken – 562 

Téměř každý zná budovu Národního muzea, jeden z dominantních prvků Václavského 

náměstí. Jednalo se o první celkovou konstrukci budovy po více než 120 letech. 

Rekonstrukce měla za cíl nejen prodloužit životnost stavby, ale také rozšířit některé 

prostory. [10] 
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Obrázek 7 - Národní muzeum [10] 

Vodní stavby – MVE Želiezovce 

Objednatel:  Hydroenergia s.r.o. 

Projektant:  VODOTIKA, a.s. 

Doba výstavby: 07/2014 – 08/2016 

Projekt v číslech: Maximální výkon zařízení – 3 920 kW 

   Instalovaný výkon – 2 x 1 400 kW 

   Vybavení – 2 horizontální Kaplanovy turbíny 

Jedná se o víceúčelovou stavbu, avšak hlavní funkcí je výroba elektrické energie. 

Stavbu najdeme na Slovensku na řece Hron. Součástí stavby je i rybí přechod. [10] 

 

Obrázek 8 - MVE Želiezovce [10] 
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5 Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim 

Praktická část práce obsahuje popis řízení stavební zakázky z pohledu zhotovitele. 

K tomuto účelu slouží stavba Územního odboru a Obvodního oddělení policie České 

republiky v Chrudimi, zkráceně ÚO a OOP Chrudim. Jedná se o státní zakázku, jejíž 

výstavba začala na podzim v roce 2018.  

5.1 Základní údaje o projektu 

Název stavby:   Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim 

Místo stavby:   Chrudim 

    k.ú. Chrudim (654299) 

    Pardubický kraj 

Odvětví:   Administrativní budova 

Charakteristika:  Novostavba 

Objednatel:   Česká republika – Krajské ředitelství policie 

    Pardubického kraje 

    Na Spravedlnosti 2516 

    530 48 Pardubice 

    IČ: 720502250 

    DIČ: CZ720502250 

Zpracovatel PD:  KB projekt, s.r.o. 

    Lešetín I/659 

    760 01 Zlín 

    IČ: 255507893 

    DIČ: CZ255507893 

Architekt:   Ing. arch. Jan Mudra 

Zhotovitel:   Metrostav a.s. 

    Koželužská 2450/4 

    180 00 Praha 8 

    IČ: 00014915 

    DIČ: CZ00014915 

 

    Ve sdružení s 
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    Zlínstav a.s. 

    Bartošova 5532 

    760 01 Zlín 

    IČ: 28315669 

    DIČ: CZ28315669 

5.2 Objektové členění zakázky 

Výstavba areálu se člení na celkem 14 stavebních objektů a 3 provozní soubory.  

• SO 01 – Příprava území 

• SO 02 – Administrativní objekty – A, B, C 

• SO 03 – Mytí vozidel – D 

• SO 04 – Technická ošetřovna vozidel – E 

• SO 05 – Objekt kynologie – F 

• SO 06 – Přeložka vodovodu 

• SO 07 – Přípojka vodovodu 

• SO 08 – Přípojka kanalizace 

• SO 09 – Přípojka teplovodu 

• SO 10 – Přípojka nn 

• SO 11 – Venkovní areálové osvětlení 

• SO 12 – Přeložka VO a zrušení rozvodů nn 

• SO 13 – Zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy 

• SO 14 – Přípojky slaboproudu 

• PS 01 – Motorgenerátor 

• PS 02 – Technologie výdejny jídel 

• PS 05 – Čerpací stanice PHM 

5.3 Charakteristika stavebních objektů 

Z celkových 14 objektů se pouze ve 4 případech jedná o pozemní stavby. SO 02 se dále 

dělí na 3 objekty se značením objekt A, B a C. Tyto objekty jsou nejrozsáhlejší a tvoří 

necelých 80 % z celkových nákladů výstavby. 8 stavebních objektů zahrnuje rušení, 

přeložky či realizaci nových inženýrských sítí. Posledními stavebními objekty jsou 

příprava území a exteriérové objekty jako oplocení, místní parkoviště a celkové sadové 

úpravy.  
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5.3.1 SO 01 – Příprava území 

Před zahájením stavebních prací jsou potřeba provést přípravné práce. Do nich patří 

rozebírání betonových a asfaltových ploch, kácení stromů, mýcení křovin, rozebírání 

oplocení z betonových sloupků a drátěného pletiva a posun stávajících značek. Po 

provedení těchto prací se sejme ornice v tloušťce 10 cm. Veškeré odpady vzniklé 

v průběhu budou odváženy a bezpečně likvidovány mimo staveniště. [11] 

5.3.2 SO 02 – Administrativní objekty – A, B, C 

Tyto 3 objekty společně tvoří půdorysné písmeno „U“. Největší je objekt A. Jedná se o 

pětipodlažní objekt, nepodsklepený, zakončený plochou střechou, přičemž poslední 

patro je odstupňováno. Dispozičně a provozně je navržen tak, aby ze dvou vnitřních 

chodeb navazovaly směrem k obvodovému plášti jednotlivé kanceláře, dále je zde 

možné najít kuchyňky, sociální zařízení, sklady, cely atd. Uprostřed budovy jsou 

situovány 2 výtahy, osobní a nákladní. Mimo výtahů se tu nachází i 2 monolitická 

dvouramenná schodiště.  

Objekt B je jednopodlažní, také nepodsklepený a zakončený plochou střechou. Slouží 

jako spojovací objekt mezi většími objekty A a C. Nachází se v něm kanceláře podél 

vnitřní chodby, sociální zařízení, kuchyňky, sklady, ale také 2 garážová stání.  

V případě objektu C se jedná o čtyřpodlažní budovu s plochou střechou, konkrétně 3 

nadzemní podlaží a 1 suterén. V podzemní části jsou umístěny parkovací stání pro 

služební vozidla, šatny pro policisty, umývárnu, sociální zařízení a sklady. V 1. podlaží 

se nachází pětidráhová střelnice se svým zázemím a standardně další sklady, učebny 

atd. 2. podlaží je zaměřeno na sport, jelikož je zde situováno přes dvě podlaží velká 

tělocvična a dvě posilovny včetně příslušných umyváren. Ve 3. podlaží se nachází 

výdejna obědů, přípravna dovezeného jídla, ale také kiosek.  

Konstrukčně je objekt A navržen jako železobetonový monolitický systém. I když je 

částí souboru objektů, tvoří samostatný dilatační celek. Sloupy jsou čtvercového nebo 

obdélníkového průřezu, tvoří pravidelný modulový rastr a jejich hlavice jsou skryté. 

Stropní konstrukce jsou navrženy bez průvlaků do 3. nadzemního podlaží. Ve 4. a 5. 

podlaží je průvlaků využito z důvodu přenesení zatížení od posledního odstupňovaného 

patra. Jako ztužující prvky slouží železobetonová monolitická jádra výtahových šachet i 

schodišť v tloušťce 250 mm. Objekt je naprojektován s lehkým obvodovým pláštěm. 

V místech, kde obvodový plášť není, je sendvičové zdivo z keramických cihel PTH 44 a 

izolace tloušťky 280 mm. 
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 Objekt B stejně jako objekt A tvoří samostatný dilatační celek, avšak konstrukčním 

systémem se liší, jelikož je tvořen podélným stěnovým systémem. Sendvičové 

obvodové zdivo je z keramických cihel PTH 38 a polystyrénových desek tloušťky 140 

mm. Stropní konstrukce je vytvořena spojitou železobetonovou deskou s průvlaky.  

Objekt C je řešený železobetonovým monolitickým systémem v kombinaci stěn, pilířů i 

sloupů. Kombinace byla navržena z důvodu vynesení posunutého nosného systému, 

vniklého střelnicí, a hlavně tělocvičnou ve 2. patře. Vzniklý velký rozpon nad 

tělocvičnou je překonán montovanými stropními panely SPIROLL, v ostatních místech 

stropní konstrukci tvoří železobetonová monolitická deska s vyztuženými průvlaky. 

Částečně je objekt obehnán lehkým obvodovým pláštěm a částečně sendvičovým 

zdivem z PTH 38 a polystyrénovými deskami tloušťky 140 mm. 

Dešťové a splaškové kanalizace jsou odvodněny gravitačně, a to pomocí plastových 

trub KG a HT samostatně mimo budovu. Studená voda je přivedena do objektu C 

z vodovodního řádu a dále rozvedena do dalších objektů. Teplá voda bude ohřívána 

centrálně v objektu C na 55 °C a také rozvedena do ostatních objektů. Studená a teplá 

voda je vedena v polypropylenových plastových trubkách, avšak požární voda je vedena 

v ocelových pozinkovaných závitových trubkách. Zařizovací předměty jsou běžných 

typů, mimo předměty umístěné v celách. Ty jsou opatřeny bezpečnostními prvky 

antivandal, popřípadě jsou zabudovány ve zdi. [11] 

5.3.3 SO 03 – Mytí vozidel – D 

Pod objektem D se nachází nejen myčka vozidel, ale také čerpací stanice. Objekt je 

osamocen, proto se jedná o samostatný dilatační celek. Je navrhnut jako přízemní 

s podélným zděným konstrukčním systémem ze sendvičového zdiva. To se skládá 

z keramických tvárnic PTH 38 a polystyrénových desek tloušťky 120 mm. Stropní 

konstrukce je z železobetonové spojité stropní desky o dvou polích. Na střeše bude 

umístěna čerpací stanice pohonných hmot. Jedná se o lehkou ocelovou konstrukci na 

sloupových podporách, které jsou z uzavřených válcovaných průřezů. Najdeme tu i 2 

metry hlubokou sedimentační jímku. [11] 

5.3.4 SO 04 - Technická ošetřovna vozidel – E 

Objekt E je též obdélníkového tvaru, nepodsklepený, jednopodlažní s plochou střechou. 

Nachází se zde dvě garážová stání, avšak prostory jsou přizpůsobeny provádění 

technické kontroly služebních vozidel. Součástí jsou i sklady pneumatik, náhradních 

dílů, pneuservis a nechybí také další kuchyňka, šatna a sociální zařízení. Provozně tento 

projekt navazuje na automyčku. Nosnou konstrukcí je zdivo z keramických tvárnic, 
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které tvoří po obvodu sendvičovou konstrukci z PTH 38 a polystyrenových desek 

tloušťky 140 mm a 2 umístěné železobetonové sloupy. Stropní konstrukci tvoří spojitá 

stropní deska. [11] 

5.3.5 SO 05 – Objekt kynologie – F 

Budova kynologie je kolmo spojená s technickou ošetřovnou vozidel. Pod názvem 

kynologie se skrývá objekt pro umístění služebních psů s kotci a výběhy. K tomuto 

účelu zde jsou i umístěny sklady pro krmivo, přípravna krmiva, sklad pomůcek a 

kanceláře pro psovody. Samozřejmostí je sociální zařízení. Konstrukční systém je 

stěnový z keramických tvárnic. Vnitřní dispozice je rozčleněna pouze nenosnými 

příčkami. Obvodové zdivo je stejného charakteru jako u objektu E, naopak stropní 

konstrukce už se liší, jelikož je řešena jako prostý nosník o jednom poli. [11] 

5.3.6 SO06 – SO12, SO14 – Inženýrské sítě 

V případě objektů 06 se jedná o přeložení původního vodovodu DN 300 z oceli kvalitní 

PE trubkou DN 160. Nově vzniklá přípojka bude taktéž z PE trubky, ale o průměru  

DN 140.  

Trasa horkovodní přípojky začíná napojením na stávající teplovodní potrubí DN 100 

v nové šachtě. Nové potrubí bude o průměru DN 80. Potrubí je ocelové teplonosné a je 

nasunuto do plášťové trubky z tvrdého polyetylenu HDPE.  

Celková délka přípojky nízkého napětí je 110 m. Bude provedena 2xAYKY 3x120+70 

kabely uloženými v zemi. 

Celková délka nového veřejného osvětlení je cca 130 m. Jedná se o kabely CYKY 5x4, 

které povedou v chráničce D63. Součástí veřejného osvětlení jsou 3 kusy venkovních 

svítidel o světelném toku 14 000 lm na 5 metrových pozinkovaných stožárech. Svítidla 

budou svítit na 50 % výkonu. Při pohybu osob v blízkosti cca 20 m od budovy dojde 

k rozsvícení na 100 %. [11] 

5.3.7 SO13 - Zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy 

Komunikace pro veřejnost je navržena z asfaltobetonu na podkladních vrstvách 

z kameniva zpevněného cementem a štěrkodrtí. Vozovka, parkovací stání a vnitřní 

areálové plochy jsou navrženy s povrchem z betonové zámkové dlažby tloušťky 80 mm. 

Podkladní vrstvy jsou také z kameniva zpevněného cementem a štěrkodrtí. Plochy jsou 

olemované po obou stranách betonovým obrubníkem. Odvodnění ploch je zajištěno 

uličními vpusťmi. Do zpevněných ploch také patří kontejnerová stání 6 kontejnerů pro 
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komunální odpad, papír a plast. Dále také kontejnery o objemu 240 l pro sklo a psí 

exkrementy. Pro pěší jsou chodníkové plochy z betonové zámkové dlažby tloušťky 60 

mm.  

Oplocení areálu je výšky 2 m. Bude provedeno z pohledového betonu tloušťky 0,25 m 

na betonovém základovém pasu šířky 1,05 m. Mezi budovami A a E bude osazena 

automatická otevíravá brána šířky 6,5 m. Mezi budovami C a F bude osazena 

automatická posuvná brána šířky 8 m. V obou případech se jedná o pozinkované rámy 

výšky 2 m.  

Po dokončení všech stavebních prací se provede rozprostření humózní vrstvy zeminy 

v tloušťce 150 mm. V zelených ostrůvcích budou osazeny sakury, jinak známe okrasné 

třešně, které jsou význačné pro jejich mrazuvzdornost až do teploty – 25 °C. Jejich 

výška i šířka by neměla přesáhnout 3 metry. [11] 

 

 

Obrázek 9 - Vizualizace objektu [11] 
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6 Příprava stavební zakázky 

Výstupem přípravy stavební zakázky jsou dokumenty, které mají posloužit 

projektovému týmu stavby k efektivnímu řízení realizace. Činnost je přenechána 

zkušeným zaměstnancům, u kterých je potřeba jak preciznost, tak i určité množství 

zkušeností s přípravou. Špatně nastavené a zpracované dokumenty mohou zpomalovat 

v procesu výstavby veškeré úkony ovlivňující nejen výkonnost pracovníků 

projektového týmu, ale i všech ostatních účastníků výstavby.  

6.1 Organizační struktura projektu 

V organizační struktuře projektu se vyskytují účastníci výstavby a jejich vzájemná 

spojitost. Do účastníků se řadí: 

• investor 

• generální dodavatel 

• poddodavatelé 

• projektová kancelář 

• inženýrská společnost 

• orgány státní správy 

Struktura dává informaci o vzájemné provázanosti těchto subjektů v rámci projektu. 

Pod orgány státní správy se řadí instituce řídící a spravující nejen jednotlivé veřejné 

statky. Řadí se mezi ně například VaK – Vodovody a Kanalizace, KHS – Krajská 

hygienická stanice a mnoho dalších. Nicméně všechna jejich vyjádření jsou podkladem 

pro stavební úřad pro udělení stavebního povolení. V následující struktuře proto 

stavební úřad představuje všechny tyto instituce. Inženýrská společnost reprezentuje 

subjekt zabezpečující technický dozor investora v případě, kdy si ho investor 

nezajišťuje sám. V případě ÚO a OOP společnost zajišťuje nejen technický dozor, ale 

také činnost koordinátora BOZP.  
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Obrázek 10 - Organizační struktura zakázky 

6.2 Strukturní plán projektu 

Po vytvoření organizační struktury se přechází ke strukturnímu plánu. Jeho úlohou je 

přehledné rozdělení projektu na jednotlivé části. Všechny části je nutno splnit pro 

úspěšné dokončení celého projektu. Činnosti musejí mít racionální návaznost. 

Zpracování strukturních plánů může mít více podob, přičemž nejčastějším typem bývá 

stromovitý tvar.  
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Obrázek 11 – Strukturní plán zakázky 
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6.3 Matice zodpovědnosti 

Matice zodpovědnosti dává jednoduchý a srozumitelný přehled nad všemi subjekty 

účastnícími se výstavby. Každé jedné činnosti je přiřazen nejméně jeden subjekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1 - Matice zodpovědnosti celková 
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Tabulka 2 - Matice zodpovědnosti - realizace 
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V tabulce č. 2 je zpracována matice zodpovědnosti pro samotnou realizaci stavebních 

objektů. Stavební objekt SO02 byl rozdělen do 8 a 9 částí oproti stavebním objektům 

SO03 až SO05. Širší členění bylo nastaveno z důvodu složitější komplexnosti, vyšší 

časové náročnosti a zvýšení vypovídací schopnosti a přesnosti v harmonogramu, kde se 

s tímto dělením na jednotlivé činnosti pracuje. Konkrétně činnost dokončovací práce 

zahrnuje vysoké množství činností, proto je také spojena s více poddodavatelskými 

společnostmi. Celkem se v matici nachází 20 poddodavatelských subjektů.  

6.4 Stanovení celkových nákladů projektu 

Pro stanovení celkových nákladů projektu se používají ukazatele průměrné rozpočtové 

ceny RUSO. Pro použití těchto ukazatelů je potřeba nejdříve jednotlivé stavební objekty 

zatřídit dle Třídníku jednotné klasifikace stavebních objektů, zkráceně JKSO. Avšak 

ukazatele nejsou nejpřesnější metodou. I přesto, že každý rok se tyto ukazatele 

aktualizují, bývají rozdíly mezi reálnou a předpokládanou cenou vysoké. V tabulce č. 3 

jsou jednotlivé objekty zatříděny, ale celková cena je reálná. Z reálné ceny je nadále 

dopočítána cena na MJ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V následující tabulce č. 4 je možno vidět porovnání mezi reálnou cenou a ukazateli 

RUSO.  

 

 

Tabulka 3 - Rozpočtovací náklady 
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U některých stavebních objektů, jako je například SO01 Příprava území, je pokles ceny 

za MJ o 88 %. To je způsobeno nedostatečnými možnostmi třídění položek. U položek 

jako SO11 naopak došlo ke zvýšení ceny oproti ukazatelům. Třídníky nepočítají 

s technologiemi, kterými mohou být objekty vybaveny, a to zapříčinilo navýšení. 

Z celkového hlediska cena poklesla, což vysvětluje i fakt, že stavební firmy soutěží se 

svými konkurenty ve výběrovém řízení snižováním nabídkové ceny.  

Při ukázce řízení stavební zakázky se počítá s cenami reálnými, z důvodu zpřesnění 

dalších výstupů práce.  

6.5 Časový plán projektu 

Při vytváření harmonogramu prací je potřeba stanovit detailnost jednotlivých činností. 

Čím je dekompozice detailnější, tím by měl být harmonogram přesnější. Důležitá je jak 

návaznost jednotlivých činností, tak i vytváření časových rezerv, určení kritické cesty a 

samotné určení délky trvání činností.  

Pro stanovení délky trvání činností byl použit program KROS. Jedná se o program od 

firmy ÚRS CZ a.s. Primárním účelem toho programu je tvorba rozpočtů. Software však 

umožňuje také plno dalších sekundárních funkcí od tvorby kalkulací a sledování 

stavebních zakázek až po tvorbu harmonogramů. Program spočítá, ze zadaných hodnot, 

jako je pracovní doba, počet pracovních dnů v týdnu a počet pracovníků, 

předpokládanou délku trvání realizace. Doby trvání byly i dále v některých případech 

upraveny, aby více odpovídaly realitě. Výstup z programu je přílohou č. 1. 

 

Tabulka 4 - Porovnávací nákladová tabulka 
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Existuje více možností, jak určit délku trvání dílčích činností. Další je možnost použití 

jiného softwarového programu, např. Contec. Tento program vyvinul český profesor 

Čeněk Jarský a jeho největší přínos je v databázi programu. Program dokáže, stejně jako 

KROS, po zadání vstupních údajů, sestavit nejen délky trvání činností, ale zpracuje také 

určitou návaznost a počty pracovníků dílčích činností. Nicméně pořád se jedná o velice 

komplexní úkon a výstupy mohou být použity jen do jisté míry. Dalším způsobem je 

určení trvání dle vlastních zkušeností. Experti v oboru, kteří se podílí na samotné 

realizaci, dokáží vytvořit nejpřesnější harmonogramy na stavby ohromných rozměrů.  

Po získání délek trvání činností se přestoupilo k sestavení samotného harmonogramu. 

Za použití programu Microsoft Project byl sestaven tzv. Ganttův diagram. Ke každé 

položce jsou přiřazeny také náklady na její provedení, se kterými se dále sestavuje 

finanční plán projektu.  

Harmonogram je zpracován ve dvou verzích. První harmonogram je zpracován pro 

investora, zatímco druhý je verzí pouze vnitropodnikovou. Celkové doby trvání těchto 

harmonogramů se liší celkem o 2 měsíce, tedy 61 dní. Těchto 61 dní je roztříděno mezi 

jednotlivé položky, technologické pauzy a časové rezervy. První harmonogram je 

závazný a jeho nesplnění by znamenalo smluvní pokuty pro zhotovitele. Aby se této 

situaci předešlo, vznikl druhý vnitropodnikový, který bude figurovat ve všech ostatních 

dokumentech spojující zhotovitele s poddodavateli. Projektový tým bude odměňován na 

základě milníků stanovených vnitropodnikovým harmonogramem, stejně tak budou 

smluvně ošetřeny i milníky s poddodavateli. Toto opatření je efektivním způsobem, jak 

zajistit plnění všech termínů.  

Dle samotného vývoje realizace je možné vytvářet harmonogramy pro jednotlivé 

stavební objekty s detailnějším rozpracováním. K tomuto kroku se přechází v případě, 

že dochází k nedodržování milníků a celkový harmonogram už není dostačující pro 

plánování dalších prací. Při detailnějším rozkladu je možno přehledně a pevně 

naplánovat, na které činnosti je potřeba se zaměřit a vytvořit tlak za účelem zkrácení 

doby výstavby a celkového zpoždění vzhledem k původnímu plánu.  
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Obrázek 12 - Ganttův diagram - Investor 
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Obrázek 13 - Ganttův diagram - Vnitropodnikový 
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6.6 Finanční plán projektu 

Vytvořený časový plán dále poslouží jako podklad pro vytvoření finančního plánu 

zakázky. V tabulce č. 5 jsou zobrazeny měsíční náklady na realizaci dle harmonogramu 

s investorem. Tabulka č. 6 zobrazuje měsíční náklady na realizaci dle vytvořeného 

vnitropodnikového harmonogramu. I když je pro zhotovitele smluvně závazný 

harmonogram s investorem, finanční plán je vytvořen dle interního, jelikož se jím budou 

řídit jak zhotovitel, tak i poddodavatelé.  

Tabulka č. 7 zobrazuje finanční plán. Fakturace investorovi bude probíhat poslední den 

každého druhého měsíce. Jedinou výjimku představuje poslední fakturace, která bude 

provedena po 3 měsících od předposlední faktury. Jednotlivé fakturace jsou poníženy o 

10 %, které představují zádržné. Tím investor vytváří pasivně nátlak na zhotovitele. 

Zhotovitel je nucen vést realizaci řádně vzhledem k původnímu plánu. Jen o to dřív se 

dostane k poslední faktuře, ke které si může přičíst 5 % z celkových 10 % držených 

investorem. Posledních 5 % bude zhotoviteli zadržováno po dobu 5 let, což je doba 

trvání záruky na veškeré konstrukce. Pokud zhotovitel nebude plnit povinnosti 

vyplývající ze smlouvy o dílo, může nastat situace, že mu zbylých 5 % nebude 

vyplaceno. Tímto způsobem si investor opatřuje řádné plnění těchto dohodnutých 

podmínek.  

Na obrázku č. 14 je zpracován graf znázorňující poměr kumulovaných výdajů ku 

kumulovaným příjmům. Realizace má téměř konstantní růst dle finančních nákladů. 

V září roku 2020 výdaje rostou rychleji, jelikož začnou dokončovací práce v souběhu 

s nástupem více typů řemesel na více objektech. Rychlý růst výdajů se v březnu roku 

2021 vrátí zpět do původního. Očekává se, že zhotovitel má dostatek finančních rezerv 

pro chod zakázky. 

Obrázek č. 15 zobrazuje grafické porovnání obou variant časových harmonogramů. 

Celkový rozdíl doby trvání mezi harmonogramy je 61 dnů, nicméně křivky výdajů se 

více neliší. Největší rozdíl je v kritickém období při dokončovacích pracích. Ať se 

stavba bude ubírat jedním nebo druhým směrem, jak zhotovitel tak investor by měli být 

na tuto situaci připraveni. 
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Tabulka 5 - Přehled nákladů - Investor 
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Tabulka 6 - Přehled nákladů - ideální stav 



 

62 

 

 0 Kč

50000 000 Kč

100000 000 Kč

150000 000 Kč

200000 000 Kč

250000 000 Kč

300000 000 Kč

sr
p

en

zá
ří

ří
je

n

li
st

o
p

ad

p
ro

si
n
ec

le
d

en

ú
n
o

r

b
ře

ze
n

d
u
b

en

k
v
ět

en

če
rv

en

če
rv

en
ec

sr
p

en

zá
ří

ří
je

n

li
st

o
p

ad

p
ro

si
n
ec

le
d

en

ú
n
o

r

b
ře

ze
n

d
u
b

en

k
v
ět

en

če
rv

en

če
rv

en
ec

sr
p

en

zá
ří

ří
je

n

li
st

o
p

ad

p
ro

si
n
ec

le
d

en

Srovnání scénářů
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Finanční plán zakázky

výdaje kumulované příjmy kumulované

Výdaje kumulované 1 818 604 Kč 6 891 149 Kč 10 005 993 Kč 12 614 940 Kč 15 644 960 Kč 21 686 436 Kč 28 008 136 Kč 33 972 469 Kč 40 121 380 Kč 50 130 376 Kč 56 962 870 Kč 67 222 668 Kč 85 842 752 Kč 

Výdaje měsíční 1 818 604 Kč 5 072 545 Kč 3 114 844 Kč 2 608 947 Kč 3 030 020 Kč 6 041 476 Kč 6 321 700 Kč 5 964 334 Kč 6 148 910 Kč 10 008 996 Kč 6 832 494 Kč 10 259 798 Kč 18 620 084 Kč 

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

Rok 2019 2020 

Zádržné 181 860 Kč 507 254 Kč 311 484 Kč 260 895 Kč 303 002 Kč 604 148 Kč 632 170 Kč 596 433 Kč 614 891 Kč 1 000 900 Kč 683 249 Kč 1 025 980 Kč 1 862 008 Kč 

Zádržné kumulované 181 860 Kč 689 115 Kč 1 000 599 Kč 1 261 494 Kč 1 564 496 Kč 2 168 644 Kč 2 800 814 Kč 3 397 247 Kč 4 012 138 Kč 5 013 038 Kč 5 696 287 Kč 6 722 267 Kč 8 584 275 Kč 

Příjmy   5 000 000 Kč   6 000 000 Kč   10 000 000 Kč   20 000 000 Kč   20 000 000 Kč   20 000 000 Kč   

Příjmy kumulované 0 Kč 4 310 885 Kč 4 310 885 Kč 9 738 506 Kč 9 738 506 Kč 18 831 356 Kč 18 831 356 Kč 37 602 753 Kč 37 602 753 Kč 55 986 962 Kč 55 986 962 Kč 74 277 733 Kč 74 277 733 Kč 

              

101 224 318 Kč 127 162 274 Kč 157 953 896 Kč 177 628 386 Kč 187 159 407 Kč 196 327 401 Kč 205 248 907 Kč 213 846 788 Kč 222 967 082 Kč 229 005 906 Kč 233 750 547 Kč 237 638 816 Kč 241 002 446 Kč 244 326 776 Kč 

15 381 566 Kč 25 937 957 Kč 30 791 621 Kč 19 674 490 Kč 9 531 021 Kč 9 167 994 Kč 8 921 506 Kč 8 597 880 Kč 9 120 295 Kč 6 038 824 Kč 4 744 640 Kč 3 888 270 Kč 3 363 630 Kč 3 324 330 Kč 

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

2020 2021 

1 538 157 Kč 2 593 796 Kč 3 079 162 Kč 1 967 449 Kč 953 102 Kč 916 799 Kč 892 151 Kč 859 788 Kč 912 029 Kč 603 882 Kč 474 464 Kč 388 827 Kč 336 363 Kč 332 433 Kč 

10 122 432 Kč 12 716 227 Kč 15 795 390 Kč 17 762 839 Kč 18 715 941 Kč 19 632 740 Kč 20 524 891 Kč 21 384 679 Kč 22 296 708 Kč 22 900 591 Kč 23 375 055 Kč 23 763 882 Kč 24 100 245 Kč 24 432 678 Kč 

20 000 000 Kč   40 000 000 Kč   40 000 000 Kč   30 000 000 Kč   10 000 000 Kč   10 000 000 Kč     
25 154 288 Kč 

90 877 568 Kč 90 877 568 Kč 125 204 610 Kč 125 204 610 Kč 162 284 059 Kč 162 284 059 Kč 190 475 109 Kč 190 475 109 Kč 198 703 292 Kč 198 703 292 Kč 207 624 945 Kč 207 624 945 Kč 207 624 945 Kč 232 110 437 Kč 
 

Tabulka 7 - Finanční plán 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 - Finanční plán Obrázek 15 - Srovnání scénářů 
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Plánování  l idských zdrojů

6.7 Plánování lidských zdrojů 

Po vytvoření harmonogramu jsou získány podklady pro naplánování lidských zdrojů. 

Lidskými zdroji se rozumí počty pracovníků na stavbě. Ti jsou v dnešní době velmi 

omezeným zdrojem. Stavebnictví všeobecně nejen v České republice postrádá lidské 

zdroje a momentálně je velice závislé na zahraničních pracovnících, kteří už tvoří pětinu 

celkového množství lidí na stavbách.  

 V kapitole 6.5 byly zadány přesné počty pracovníků pro získání délky trvání 

jednotlivých činností. Tyto počty se pak dále upravovaly na základě konzultací 

s experty z oboru a vlastních zkušeností. Konkrétní počty se spojily k jednotlivým 

činnostem v programu MS Project. Výstupem jsou počty pracovníků v jednotlivých 

fázích projektu.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximální počet pracovníků na stavbě je 117 osob. Celkem po dobu 4 týdnů by měl 

počet pracovníků přesáhnout hranici 100 lidí. Průměrný počet pracovníků je o více jak 

polovinu nižší než je maximální počet, tedy 45 osob. Tyto údaje dále poslouží při 

návrhu zařízení staveniště.  

 

 

Obrázek 16 - Plán lidských zdrojů 
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6.8 Zařízení staveniště 

Součástí přípravy stavební zakázky je i výkres zařízení staveniště. Rozmístění zařízení 

závisí na mnoha faktorech. Nejdříve se začíná pouhou koncepcí, která se mění na 

racionální a logické rozmístění všech jednotlivých objektů zařízení staveniště. 

6.8.1 Vnitrostaveništní komunikace 

Důležitým faktorem pro návrh vnitrostaveništní komunikace je samotná lokalita stavby. 

Staveniště se nachází v průmyslové zóně města Chrudim. Jedná se o odlehlejší část 

města, a jelikož není Chrudim velké město, samotná průmyslová zóna není velice 

frekventovaná. Další důležitý fakt je to, že je staveniště ze 3 stran obehnáno stálou 

komunikací, což dává na výběr více možností návrhu dopravního systému na staveništi. 

Vnitrostaveništní komunikace je proto navržena jako jednosměrná přímá z jižní strany 

stavby na severní. U vjezdu se nachází brána šířky 6 m, u výjezdu 7 m. Cesta bude 

zpevněná železobetonovými panely, aby vydržela chod stavby ve všech ročních 

obdobích. V zimě se bude udržovat čistá. I když cesta vede skrze SO03 – D Mytí 

vozidel, harmonogram je navržen tak, aby cesta sloužila po co nejdelší dobu realizace. 

Při začátku výstavby objektu by měla být většina ostatních objektů ve fázi dokončovací, 

tudíž průjezd celým staveništěm nebude tak významný. Objekt D je také vzdálen od 

všech ostatních objektů, a tedy v případě většího vozidla se tu nachází prostor pro 

otočení vozidla. I nadále po zahájení prací na objektu D bude cesta dále plnit svoji 

funkci. Vjezd je na výkrese označen č. 2, výjezd č. 3. 

6.8.2 Návrh jeřábu 

Při návrhu jeřábu se bral zřetel hlavně na délku výložníku a dostatečnou únosnost i na 

konci ramene. Jeřáb je umístěn uprostřed staveniště mezi objekty A, B a C. SO02 mají 

monolitické stropy, které se budou betonovat pomocí čerpadel. Nicméně konstrukce, 

jako například betonové schodiště, se budou betonovat za pomocí bádie na beton. Dosah 

výložníku je dostatečný s ohledem na všechny objekty. Při umístění do středu staveniště 

vzniká kolize s vnější komunikací pouze v severní části dosahu výložníku. V těchto 

místech je zakázaná zóna přenášení břemen, v ostatních případech je možné využít 

celkového okruhu dosahu. V případě výskytu problému s únosností se situace vyřeší 

pomocí autojeřábu. Jeřáb nemusí nutně sloužit jenom jako stavební stroj pro vertikální a 

horizontální dopravu. V zimních měsících, kdy je pracovní doba negativně ovlivněna 

brzkým západem slunce, jeřáby poskytují skvělé místo pro umístění silných reflektorů, 

takže je možné práce prodloužit v porovnání s jinými stavbami. Z těchto důvodu byl 

navržen jeřáb Liebherr 120 k.1. Ve výkrese má jeřáb označení č. 1. 
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Základní parametry jeřábu Liebherr 120 K.1: 

• Délka výložníku    50 m 

• Nosnost při maximálním vyložení   1,45 t 

• Maximální výška břemena   33,5 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8.3 Sklady a skládky 

Na stavbách se často dimenzují místa pro skládku deponie, a to na základě výpočtu 

vykopané zeminy, nicméně v případě ÚO a OOP plocha pro umístění zeminy není 

navržena. Stavba uvažuje s nakládáním veškeré zeminy přímo do nakladačů, které 

budou zeminu odvážet na předem určené místo.  

Obrázek 17 - Jeřáb Liebherr 120 k.1 
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V místě budoucího parkoviště je umístěna zpevněná plocha. Tato plocha je zpevněna 

štěrkem a v mírném spádu pro odvod dešťové vody. Rozměry jsou  

20,000 m x 30,000 m. Místo je vyhrazeno pro skládku veškerého stavebního materiálu, 

od prutů do stropů, přes dlouhé bednící nosníky a bednící desky, ze kterých je 

zhotoveno bednění stropů. Na stavbách často dochází k degradaci materiálů ještě před 

jejich použitím způsobenou špatným skladováním. I přes zpevněnou plochu je potřeba 

dodržovat určitá pravidla skladování. Palety s cihlami nesmí být navršeny po více než 

dvou paletách, výztuže nesmí být od bahna, které je na stavbách všudypřítomné, atd. Za 

dodržování těchto pravidel jsou zodpovědní nejen poddodavatelé, ale také vedení 

stavby, přes stavbyvedoucí až po mistry. Skladovací plocha má ve výkrese č. 12. 

Pro stavební materiál, ať už menších rozměrů, popřípadě menšího počtu, jsou do středu 

staveniště umístěny skladovací kontejnery. O umístění vedle jeřábu se rozhodlo 

z důvodu snadné dostupnosti ze všech míst stavby. Správné umístění skladovacích 

kontejnerů umožňuje zkrátit dobu, kterou pracovníci stavby tráví při cestách pro 

materiál. V těchto momentech často dochází k nežádoucím prostojům. Sklady jsou 

uzamykatelné a není do nich přivedena elektřina. Kontejner má rozměry 6,058 m x 

2,438 m. Jeden skladovací kontejner je umístěn v jihovýchodní straně staveniště u 

buněk vedení stavby. Ten má sloužit jako osobní sklad, ve kterém se odkládá ruční 

nářadí ať už manuální, nebo elektrické. Vedení stavby je povinno jako prevenci před 

ztrátou dražších kusů vést záznamy o jednotlivých výpůjčkách. Skladovací kontejnery 

jsou ve výkrese označeny č. 7. 

 

Obrázek 18 - Skladovací kontejner [17] 
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6.8.4 Obytné buňky 

Na stavbě jsou umístěny 3 buňky pro vedení stavby. Pro tento účel byly vybrány 

nejpoužívanější obytné buňky typu AB6. Tyto buňky mají možnost vzájemného 

propojení za předpokladu odstranění vnitřních stěn. Při takto vytvořeném open space 

prostoru je umožněno do jedné místnosti posadit více pracovníků vedení. Otevřené 

prostory pomáhají vzájemné komunikaci mezi pracovníky a celkově rychlejšímu 

procesu předávání informací. AB6 mají stejné rozměry jako skladovací kontejnery, 

6,058 m x 2,438 m, nicméně mají pro vstup dveře, pro výhled na stavbu okno, osvětlení 

a v zimních obdobích důležité otopné těleso. Na stavbě je uvažováno pouze se spojením 

dvou buněk. Třetí buňka je vyhrazena pro vedoucího stavby. Tyto buňky jsou označeny 

na výkrese číslem 5.  

 

Obrázek 19 - Obytné buňky [17] 

Pro pracovníky stavby jsou navrženy obytné buňky stejného typu jako pro vedení 

stavby. Průměrný počet pracovníků na stavbě je 45 osob, nicméně v jednu dobu se 

předpokládá nejvyšší počet, a to je 117 osob. V dnešní době však pracovníci určitých 

profesí často cestují mezi stavbami a osobní prostor nevyžadují. Pro výpočet celkového 

počtu obytných buněk je uvažováno, že každý pracovník potřebuje 1,25 m2 prostoru. Při 

snížení počtu na 100 osob je potřeba navrhnout množství buněk o celkovém prostoru 

125 m2. Jedna obytná buňka poskytuje prostor 14,4 m2. Na stavbě se proto nachází 

celkem 9 kusů obytných buněk pro pracovníky stavby. U těchto buněk se s propojením 

neuvažuje, aby bylo zachováno soukromí. Pracovníci se často neznají a spojené buňky 

by pracovníkům nemusely vyhovovat. Do buněk je zavedena elektřina kvůli osvětlení a 

topení. Tyto buňky jsou označeny na výkrese číslem 6. 
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6.8.5 Hygienická zařízení 

Jako sanitární buňka je zvolena typ SB6. Buňka má klasické rozměry  

6,058 m x 2,438 m. Tyto buňky jsou na výkrese označeny č. 9. Nachází se 

v jihovýchodní části staveniště blízko šaten pracovníků stavby. Základní kritéria pro 

navrhování těchto typů buněk jsou: 

• 1 sedadlo na 10 mužů nebo žen 

• 2 sedadla na 11 až 50 mužů nebo 11 až 30 žen 

• Na každých dalších 50 mužů nebo 20 žen se přidává další sedalo 

• Záchody pro muže se vybaví pisoáry ve stejném počtu, jako je počet sedadel  

[2, str.93] 

Buňka SB 6 je vybavena: 

• 2 sedadla 

• 2 pisoáry 

• 2 sprchovací kabiny 

• 4 keramická umyvadla 

 

Obrázek 20 - Sanitární buňka SB6 [17] 
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Pro dodržení zásad je potřeba doplnit počty sedadel. Toho bylo dosáhnuto přidáním 

mobilního WC TK-1. Buňka je menších rozměrů, a to 1,340 m x 1,230 m. Nachází se 

v ní 1 záchodová místa a 1 umyvadlo. Jelikož je buňka SB6 dost vzdálena od staveniště, 

pracovníci mají tendence ji nevyužívat. Proto byly tyto 2 kusy mobilních WC 

rozmístěny strategicky po staveništi, aby měli všichni pracovníci blízko na toalety. 

Mobilní WC jsou označeny ve výkrese č. 11.  

 

Obrázek 21 - Mobilní WC TK1 [17]  

6.8.6 Ostatní zařízení staveniště 

Pod č. 8 je na výkrese značeno míchací centrum. To je umístěno ve středu stavby. 

Veškeré přísady a příměsi do směsí betonu a malt jsou uskladněny poblíž ve 

skladovacích kontejnerech. Ať už se jedná o dopravu směsí pomocí jeřábu nebo ruční, 

do 3 největších objektů je rychlá dostupnost, která má zajistit vyšší plynulost prací.  

V severovýchodní části staveniště je vymezena plocha pro parkování vozidel stavby. Při 

návrhu staveniště se s těmito vozidly často nepočítá, proto vozidla stojí na silnicích 

v okolí stavby. Ty jsou pak v kolizi s dopravou na veřejných komunikacích. Aby se 

předešlo této kolizi, je navržena plocha o rozměrech 46,000 m x 7,000 m. Plocha je na 

výkrese pod číslem 4.  

Staveniště je oploceno mobilním oplocením s betonovými patkami o rozměrech jednoho 

pole 3,472 m x 2,000 m. Všechna pole musí být pevně zasponována, aby nemohlo dojít 

k nedovolenému vstupu na staveniště. Značení ve výkresu je č. 10. 

U všech vstupů se budou nacházet veškeré zákazy a varování, včetně zákazu vstupu 

nepovolaných osob a povolení vstupu pouze osobám v ochranných pomůckách.  
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Obrázek 22 - Výkres zařízení staveniště 
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6.9 Vedení vybraných dokumentů během výstavby 

Během realizace vzniká plná řada dokumentů zaznamenávající veškeré okolnosti 

týkající se nejen stavby, ale i celého projektu. Důležitým aspektem při řízení stavební 

zakázky je důslednost při vedení těchto dokumentů.  

6.9.1 Stavební deník 

Na stavbě je vedení stavby povinno vést stavební deník. Často se však na stavbách 

stává, že má vedení stavby problém provádět každodenní zápisy ať už z důvodu 

nedostatku času, či důvodu jiného. Když se zápisy dopisují zpětně, vypovídací 

schopnost klesá. Zápisy se mohou začít mírně lišit oproti realitě, což může v určitých 

situacích vést i k nežádoucím problémům.  

Aby bylo možné předcházet těmto problémům, autor vytvořil elektronický stavební 

deník, který bude k dispozici všem oprávněným osobám na vzdáleném disku. Pro 

vedení této formy stavebního deníku jsou sepsána jasná pravidla. Je samozřejmostí, že 

splňuje veškerá pravidla vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Elektronický 

stavební deník je přílohou č. 2.  

6.9.2 Zápisy z kontrolních dnů 

Pod pojmem kontrolní den je třeba si představit schůzku, na které dvě strany jednají o 

náležitostech stavby. Zhotovitel vede kontrolní dny s investorem, projektantem 

jednotlivými zástupci poddodavatelů a také vnitropodnikově s vedením stavby. Na 

těchto schůzkách se řeší mnohdy zásadní informace, mění se různá konstrukční řešení 

atd. Proto je potřeba mít v rámci řízení zakázky zpracovaný dokument pro přehledné 

zápisy všech důležitých změn. Pro tento účel autor zpracoval dokument, do kterého 

bude vytvořen po těchto schůzkách zápis a následně rozesílán elektronickou poštou. 

Bude mít jednotnou podobu po celou dobu výstavby a také průběžnou evidenci. Při 

důležitých změnách bude také součástí stavebního deníků. Dokument pro zápisy 

z kontrolních dnů je přílohou č. 3.  

6.9.3 Technologické předpisy pro provádění 

Jedním z důležitých dokumentů jsou technologické předpisy. Ty obsahují podrobný 

postup provádění specializovaných činností. Poddodavatelé se při uzavření smlouvy 

zavážou k vypracování tohoto předpisu. Před začátkem výkonu musejí tento předpis 

dodat vedení stavby, jednotliví pracovníci poddodavatele stvrdí podpisem, že se s ním 

seznámili, a nadále se tímto dokumentem budou řídit. Předpis bude dále sloužit vedení 
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stavby jako podklad pro kontrolu provedené práce. Předpisy nemusí zpracovávat 

všichni poddodavatelé. Pro práce jako jsou sadové úpravy, zemní práce, oplocení atd. 

nejsou vyžadovány. Každý technologický předpis by měl obsahovat mimo postupu také: 

• související předpisy, normy a pravidla 

• zásady dodržování BOZP 

• materiálně technické vybavení 

• potřebné pracovní pomůcky 
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7 Závěr 

Diplomová práce obsahuje zpracovanou dokumentaci přípravy pro stavební zakázku 

Výstavba areálu ÚO a OOP Policie České republiky v Chrudimi realizovanou ve 

společenství dvěma stavebními podniky, a to Metrostav a.s. a Zlínstav a.s. Nejdříve byla 

zpracována organizační struktura projektu, která podává informaci o vzájemné 

provázanosti subjektů v rámci projektu. Dále byl sestaven strukturní plán obsahující 

přehledné rozdělení projektu na jednotlivé části. Následující matice zodpovědnosti 

přesně znázorňují, které subjekty mají na starost jaké činnosti. Po zařazení jednotlivých 

stavebních objektů dle JKSO a ocenění dle RUSO došlo ke porovnání samostatných cen 

za MJ se skutečnými náklady.  

Dále byly zpracovány dva časové harmonogramy, přičemž jeden byl závazný ve vztahu 

k investoru a druhý vnitropodnikový, závazný pro všechny poddodavatele. Ty se lišily o 

celkem 61 dní. Celková plánovaná délka trvání výstavby byla stanovena na 591 dnů. 

Zpracované harmonogramy umožnily vytvoření finančního plánu zakázky. Jednotlivé 

platby investora byly nastaveny po dvou měsících s výjimkou závěrečného vyúčtování, 

které proběhne po třech měsících. Jako podklad harmonogram také posloužil pro 

vytvoření plánu lidských zdrojů. Díky plánu lidských zdrojů bylo možné zpracovat 

návrh zařízení staveniště. Mimo návrhu jednotlivých objektu zařízení staveniště práce 

obsahuje i samotný výkres zařízení. Poslední částí zpracované dokumentace přípravy 

jsou vybrané dokumenty vedené během výstavby. Konkrétně se jedná o návrhy 

zpracování elektronického stavebního deníku, který je přílohou č. 2, zápisů 

z kontrolních dnů, který je přílohou č. 3 a zásady pro zpracování dokumentu jako je 

technologický předpis. 

Pro zpracování této diplomové práce bylo využito znalostí získaných jak při studiu na 

stavební fakultě v Brně, tak také přímým kontaktem s firmou Metrostav a.s. 
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°C  Celsius 

A  ampér 

a.s.  akciová společnost 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

DIČ  Daňové identifikační číslo 

DN  průměr 

HDPE  high density polyethylen 

HSV  Hlavní stavební práce 

Hz  hertz 

IČ  Identifikační číslo 

JKSO   Jednotná klasifikace stavebních objektů –  

JOC  Jednotková odbytová cena 

k.ú.  katastrální území 

Kč  korun českých 

KD  Kontrolní dny 

KHS  Krajská hygienická stanice 

Kpl  komplet 

KSD  Klasifikace stavebních děl 

kW  kilowatt 

KZP  Kontrolní a zkušební plány 

Lm  luminy 

M  metr 

m.j.  měrná jednotka 

M2  metr čtverečný 

M3  metr krychlový 

Mm  milimetr 
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MS  Microsoft 

NN  Nepřímé náklady 

nn  nízké napětí 

PD  projektová dokumentace 

PE  polyethylen 

PHM  pohonné hmoty 

PN  Přímé náklady 

PSV  Přidružené stavební práce. 

PTH  Porotherm 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

Sb  sbírka 

SO  stavební objekt 

T  tuny 

TDI  Technický dozor investora 

TSKP  Třídník stavebních konstrukcí a prací 

ÚO a OOP Územní odbor a Obvodní oddělení policie 

V  volt 

v.o.s.  veřejná obchodní společnost 

VaK  Voda a kanalizace 

VO  veřejné osvětlení 

Z  Zisk 
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