
 

1 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

Studijní program B3607 Stavební inženýrství 

Typ studijního programu 
Bakalářský studijní program s prezenční formou 

studia 

Studijní obor 3607R038 Management stavebnictví 

Pracoviště Ústav stavební ekonomiky a řízení 

 

Student Barbora Helešicová 

Název Příprava a řízení stavební zakázky 

Vedoucí práce Ing. Jana Nováková 

Datum zadání 30. 11. 2020 

Datum odevzdání 28. 5. 2021 

V Brně dne 30. 11. 2020 

doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. 
Vedoucí ústavu 

 
prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. 

Děkan Fakulty stavební VUT 
 

 



 

3 

 

- Svozilová A.: Projektový management, Grada Publishing, 2016 

- Doležal J., Krátký J.: Projektový management v praxi, Grada Publishing, 2017 

- Lacko B., Švec J., Balatková M.: Specifika technických projektů, ACSA, 2014 

- Doležel J., Máchal P., Lacko B.: Projektový management podle IPMA, Grada Publishing, 

2012 

- Ježková Z., Krejčí H., Lacko B., Švec J.: Projektové řízení-Jak zvládnout projekty, ACSA, 2014 

- Máchal P., Kopečková M., Presová R.: Světové standardy projektového řízení, Grada 

Publishing, 2015  

1. Stavební zakázka a projektové řízení 

2. Popis projektu zakázky 

3. Strukturování a organizace zakázky 

4. Dokumentace pro řízení zakázky 

5. Závěr 

Cílem práce je obecně popsat a u konkrétního stavebního podniku analyzovat přípravu 

a řízení stavební zakázky. 

Požadovaným výstupem je zpracovat dokumentaci pro řízení zakázky.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné 

práce).  

2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné 

práce v případě, že přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část 

doplňují).  

 
Ing. Jana Nováková 

Vedoucí bakalářské práce 

 

 

 

 



 

4 

 

Cílem bakalářské práce je popis přípravy a řízení stavební zakázky z pohledu 

zhotovitele. V teoretické části jsou vysvětleny důležité pojmy a procesy, které jsou 

následně aplikovány v praktické části, kde je řešena reálná stavební zakázka. Zde je 

popsán proces organizace zakázky v konkrétním stavebním podniku a samotná 

realizace. Výstupem práce jsou zpracované dokumenty pro řízení stavební zakázky.  

Projektové řízení, projekt, životní cyklus, strukturní plán, matice odpovědnosti, 

organigram, časový plán, finanční plán 

The aim of this bachelor thesis is to describe arrangement and management of a 

construction contract from a contractor´s view. In the theoretical part, we clear up 

important terms and processes, which are then applied in the practical part, where 

we discuss the real construction contract. Described here are an organization proces 

of a construction contract in a specific construction company and its 

implementation. The output of the thesis is the processed documents for managing 

the construction contract. 

Project management, project, life cycle, structural plan, responsibility assignment 

matrix, organization chart, time schedule, financial plan 
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Bakalářská práce se zabývá popisem přípravy a řízení stavební zakázky ve 

stavebním podniku. Dále je zde zpracována dokumentace potřebná pro řízení 

stavební zakázky. 

Důkladná příprava zakázky je pro stavební firmy velmi důležitá. I když se 

v posledních letech hospodářství dařilo lépe (což přispělo ke zvýšení stavební 

produkce) stavební firmy nemohou v konkurenčním boji ztrácet ostražitost. Podnik 

si tak nemůže dovolit neefektivní výstavbu, která by mohla zapříčinit držení financí 

nebo poškození dobrého jména. 

Rychlost, transparentnost a kvalita jsou charakteristiky výstavby, které dnešní 

náročný investor považuje za samozřejmost. K dosažení těchto vlastností pomáhá 

zvolení a aplikace správných nástrojů projektového řízení. Stavebnictví se vyznačuje 

unikátností každého výrobku, proto je u každé zakázky potřebná individuální výrobní 

příprava, ve které se zváží všechny vlivy působící na stavbu. Samotná výstavba by se 

pak měla řídit tak, aby byla vybrána a dodržována vhodná a bezpečná organizace 

prací na staveništi, nevznikali časové prostoje a zejména byl kladen důraz na 

technologický postup. Vše by mělo podléhat patřičné kontrole, od samotných 

dodávek prací až po peněžní toky.  

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V první, 

teoretické části jsou vysvětleny důležité pojmy, jako jsou například projektové řízení, 

projekt, účastníci stavebního projektu a životní cyklus stavby, které uvádějí do 

problematiky a na jejichž základech stojí i praktická část.  

Druhá, praktická část se zabývá konkrétní stavební zakázkou. Je zde uveden popis 

stavby a stavební firmy, zobrazena dodavatelská příprava a její řízení. Dále praktická 

část obsahuje dokumentaci potřebnou pro řízení této stavební zakázky.    
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Pod pojmem projektové řízení můžeme vidět proces efektivního řízení, plánování, 

organizování, kontroly a motivace pracovníků. Tento vědní obor se zajímá o co 

nejlepší koordinaci zdrojů (finančních, materiálových i lidských) za účelem dosažení 

předem stanoveného projektového cíle. Toho se snaží docílit za dodržení 

bezpečnostních hledisek, ve stanoveném čase a výši plánovaných nákladů.      

                             [1, s. 16] [2, s.16] 

Užití projektového řízení je vhodné na širokou škálu činností. Ve výrobním sektoru 

se může jednat například o inovace nebo vývoj nových výrobků a jejich zavádění do 

výroby a na trh, generální opravy výrobních zařízení nebo zavádění nových 

technologií. Jako další můžeme pomocí projektového řízení navrhovat, připravovat 

a realizovat investiční, stavební, kulturní a marketingové akce. Také je užitečné při 

zpracování a realizaci podnikatelských záměrů nebo při reorganizaci firmy. 

             [2, s. 12, 13] 

Uplatnění projektového řízení v praxi přináší firmám snížení nákladů, zkrácení 

termínů, úsporu vynaložené námahy a snížení rizika neúspěchu projektu. [2, s 10] 

Ale ne v každé situaci je vhodné metod projektového řízení využít. Sem spadají akce, 

které se periodicky opakují, jako prohlídky strojů, provoz městské hromadné 

dopravy nebo televizní vysílání. Také je nevhodné užití v mimořádných situacích, 

jako jsou živelné pohromy nebo firemní krize. Zjednodušeně lze říct, že projektové 

řízení nelze prosazovat v oblastech, kde se ve velké míře vyskytují emoce a chaos.   

   [2, s. 12, 13] 

 

Jako pomyslnou kolébku projektového řízení jako vědního oboru si můžeme 

představit USA devatenáctého století. V této době začali rozsáhlé státní projekty 

(např. výstavba transkontinentální železnice v 60. letech 19. století), na kterých byli 

odpovědné osoby náhle nuceny organizovat práce tisíců dělníků. Tato rozhodnutí se 

stala základem metodiky řízení projektů.              [3] 

Na začátku 20. století začal Frederick Taylor (1856-1915) s podrobnými studiemi 

práce. Díky svému elementárnímu přístupu dokázal, že zvýšení produktivity lze 

jednodušeji dosáhnout zefektivněním procesu místo tvrdší a delší práce, která byla 
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do té doby po dělnících vyžadována. Taylor je nazýván otcem projektového řízení a 

na jeho práci navazoval například Henry Gantt (1861-1919) se svými diagramy.    [3] 

Názvu samostatná vědní disciplína se projektovému řízení ale dostává až v druhé 

polovině 20. století, kde dochází k rozvoji obecné teorie řízení. Tyto postupy se rychle 

rozšířily do všech odvětví. Aby moderní, rozvíjející se podnik obstál v konkurenci a 

prosperoval, je třeba aby všechny jeho funkční části společně pracovali směrem ke 

stanoveným cílům neboli projektům.         [2, s. 12] [3] 

 

Projekt je nejdůležitějším prvkem projektového řízení. Je to tvůrčí, ale řízený proces 

s přesně definovaným začátkem, koncem a pravidly řízení a regulace. Kvůli 

specifickým vlastnostem a rozsahu použitých zdrojů můžeme projekt dále definovat 

jako jedinečný, neopakovatelný a dočasný.   

Hlavní charakteristické znaky projektu: 

• Definovaný cíl s očekávaným přínosem 

• Určuje zdroje a náklady nutné pro jeho realizaci 

• Určuje časový průběh realizace s pevně stanoveným začátkem a koncem  

• Rizikovost 

• Řízení projektovým týmem 

• Složitost a komplexnost       [2, s. 13,14] [4, s. 21,22] [1, s. 18] 

Na projekt se můžeme dívat z více perspektiv. Kvůli svým pravidlům hospodaření 

můžeme projekt vnímat i jako dočasné podnikatelské uskupení, které existuje po 

dobu trvání projektu. Formace má svoji organizační strukturu a podnikatelský cíl, 

který se snaží pomocí užití materiálních a lidských zdrojů naplnit. Tato činnost 

probíhá v určených finančních limitech podnikání (peněžní zdroje určené na výplatu 

mezd, nákup materiálu, zařízení, pronájem budov apod.). Toto uskupení také 

disponuje určitou mírou samostatnosti v rozhodování.       [4, s. 22, 23] 

 

Musíme si uvědomit, že projekt je „pouze“ prostředkem k dosažení určitého cíle. Bez 

tohoto jasně definovaného cíle nelze projekt provádět. I přestože cíl je primárně 

definován zadavatelem, všichni zúčastnění pracovníci by se měli s touto definicí 

ztotožnit, tedy být přesvědčeni o jeho dosažitelnosti a společnými silami o to 

usilovat. Dále by měl zadavatel jasně vymezit části projektu spojené 

s prognózováním (tj. činnosti spojené s odhadování budoucího vývoje), tedy 
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variabilitu projektu (možnost provádění změn cílového stavu) a expandibilitu 

(možnost a určení míry rozšíření v budoucnosti).                          [2, s. 17] 

Milton D. Rosenau uvádí, že cíl je dán nároky na provedení, časový plán a rozpočtové 

náklady (finanční částky nebo odpracované hodiny). Z tzv. trojimperativu tedy 

vyplývá, že základním požadavkem projektu je dosažení současně tří nezávislých 

cílů. I když se tyto cíle na sebe vzájemně neváží, musí být v rovnováze a dohodnuté 

mezi subjekty zúčastněnými na projektu.              [5] [2, s. 17] 

Obrázek 1: Schéma trojimperativu, zdroj [6], vlastní zpracování 

 

Když došlo ke stanovení hlavního cíle projektu, je dále potřeba formulovat dílčí cíle, 

které hlavní cíl konkretizují. Jejich postupné plnění je předpokladem úspěšné 

realizace projektu. Jde zde „o rozčlenění primárního cíle do komponent, které přesněji 

popíší rozsah řešeného tématu. Jedná se to jednoznačný popis vlastností předmětu, 

služby nebo jiného druhy výstupu.“ [5] 

Při definování dílčích cílů je vhodné použít metodu SMART, díky které zadavatel získá 

okamžitou kontrolu, zda cíle určil správně. Každé písmeno v názvu metody 

představuje jeden smysluplný aspekt cíle.             [5] 

 

 

 

 

 



 

14 

 

Každý korektně definovaný cíl by tak měl být:   

Tabulka 1: Metoda SMART, zdroj [5], vlastní zpracování  

Specific (přesný) Dostatečně specifická a konkrétní definice  

Measurable (měřitelný) Měřitelné parametry, které budou definovat 

dosažení cíle  

Assignable (dosažitelný) Cíl by měl být realizovatelný ale přesto ambiciózní 

Realistic (reálný) Dosažitelný za použití disponibilních zdrojů  

Time-bound (časově 

omezený) 

Časově omezený  

 

 

Jak je uvedeno výše, záleží převážně na zadavateli, jaký cíl projektu přidělí. Dle této 

rozmanitosti můžeme členit projekty na:  

a) Projekt spojený s výstavbou – dosažení cíle se neobejde bez nové 

výstavby nebo rekonstrukce objektu (např. cíl = výroba nového výrobku 

-> potřeba výstavby nové výrobní haly nebo rekonstrukce haly stávající) 

 

b) Projekt výzkumný nebo vývojový – řeší inovace (např. výrobku, služby, 

technologie)  

 

c) Technologický – zavádění nových technologií bez zásahu do staveb 

(např. nákup nových strojů bez nutnosti upravení výrobní budovy) 

 

d) Organizační – pořádání významných akcí (bankety, výstavy, koncerty 

apod.), provádění změn struktury (např. změna řízení, výuky)  
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V praxi se projekty vyznačují různým stupněm složitosti a tím i odlišnými nároky na 

odbornost, zkušenost a velikost projektového týmu. Kdybychom zašli do extrémů, 

na jedné straně by se pohybovaly velmi složité a rozsáhlé akce, na jejichž realizaci 

by bylo zapotřebí velkých finančních prostředků a zapojení mnoha pracovníků. Na 

straně druhé bychom našli projekty poměrně jednoduché, řízené jedním 

zaměstnancem. Na tomto základě dělíme projekty podle složitosti do takzvaných 

tříd. Těmi jsou:  

Jednoduchý projekt  

• Obsahuje menší počet činností 

• Krátkodobý 

• Obvyklé postupy řízení 

• Jednoduchý cíl 

• Řízen jednou osobou 

 

Speciální projekt 

• Obsahuje více činností než jednoduchý projekt 

• Střednědobý 

• Vyšší náklady  

• Pokryt z vícera zdrojů 

• Řízen projektovým týmem 

 

Komplexní projekt  

• Obsahuje mnoho podprojektů 

• Dlouhodobý  

• Vysoké náklady na realizaci 

• Vysoké nároky na kvalifikaci členů projektového týmu 

• Jedinečný             [11] 

 

 

Z uvedeného tedy vyplívá, že z pohledu dodavatele může být na stavební zakázku 

pohlíženo jako na projekt. Zakázka je tak dělena na čtyři tzv. hrubé fáze – 

definování, plánování, provádění a provoz. 

Dále je potřeba respektovat životní cyklus stavební zakázky, který se skládá ze tří 

základních fází – vyhledávací, prováděcí a fázi užívání. 
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1. Vyhledávací fáze 

Ve vyhledávací fázi zachycuje dodavatel poptávku po výstavbě. Dále do této fáze 

patří zpracování stavebně technologické studie, ve které se stavební firma snaží 

stanovit co nejlepší technologii realizace, charakteristika staveniště, návrhy 

časového a finančního plánu a jiné důležité podklady pro konkrétní stavení zakázku. 

Díky stavebně technologické studii má firma jistotu, že se jí podaří všechny vlivy 

působící na stavbu (nebo alespoň ty nejpodstatnější) zobrazit v cenové nabídce.  

Díky probíhajícím činnostem můžeme tuto fázi označit jako definování. 

2. Prováděcí fáze 

Tato fáze je ze všech nejdelší a nejnákladnější. Kromě nacenění stavby a 

technologické přípravy na její realizaci se zde odehrává i samotná výstavba, 

následovaná vyhodnocením. Prováděcí fáze se tak z důvodu obsáhlosti prací ještě 

dále dělí na jednotlivé dílčí fáze, které jsou: 

a) Fáze nabídky – zpracování dokumentace do nabídkového řízení 

b) Fáze přípravy stavby – vypracování stavebně technologického projektu 

c) Prováděcí fáze – realizace stavby 

d) Fáze dokončovací – odstranění vad a nedodělků 

e) Fáze vyhodnocení – archivace 

Fáze nabídky a přípravy stavby můžeme dle hrubého členění označit za fázi 

plánování. Zbylé fáze (tedy prováděcí, dokončovací a vyhodnocení) jako fázi 

provádění.  

3. Fáze užívání 

Jedná se o samotný provoz stavby. I tak zde mohou probíhat záruční (případně i 

pozáruční) opravy.                        [7, s. 83, 84] 
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Činnosti probíhající ve výstavbě jsou zpravidla jedinečné, individuální a periodicky 

se neopakují. Kvůli těmto vlastnostem se při jejich řízení vylučují rutinní postupy. 

Projekty spojené s výstavbou mají tyto hlavní charakteristiky: 

• Stavba není cílem projektu ale prostředkem k jeho dosažení  

• Aplikace projektového řízení probíhá od začátku (formulace cíle) až do 

konce projektu (prokázání dosažení cíle) 

• Systémový přístup zkoumá a hodnotí aspekty architektonické, technické, 

ekonomické, finanční, právní, veřejné, kulturní a sociální 

• Hodnocení rizik a management změn 

• Vyšší investiční náročnost 

• Delší doba návratnosti 

• Vyšší míra rizika                           [6, s. 12, 13] 

 

 

Jsou všechny osoby (jak fyzické, tak právnické) kterých se výstavba týká. Patří sem: 

Investor (stavebník)  

V investorův prospěch probíhá realizace stavby. Do výstavby investuje finanční 

prostředky a je tedy hlavním nositelem rizika. Má dominantní pozici, rozhoduje např. 

o formách smluvních vztahů, vybírá si partnery, se kterými bude projekt realizovat.  

Projektant 

Dovede zpracovat pro investora dokumentaci potřebnou k přípravě a následné 

realizaci stavebního projektu. 

Dodavatel  

Osoba, zavazující se smluvním vztahem ke konkrétním pracím na projektu. 

Dodavatelem může být např. zhotovitel stavby, dodavatel materiálu ale i projektant.  

Vyšší dodavatel 

Je dodavatel, který do svých vlastních dodávek mimo výrobky, služby a práce 

zahrnuje také kompletaci (výrobků, služeb nebo prací které nakoupil). Tyto dodávky 

jsou pak označované jako vyšší. Pokud je vyšší dodavatel přímým dodavatelem 

investora, nazývá se zhotovitelem.               [2, s. 36] 
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Inženýrská organizace 

Je organizace zabývající se inženýrskou činností, tedy strategickým řízením postupu 

výstavby. Jedná se tak např. o získávání územních a stavebních povolení, vyjádření a 

posudků dotčených orgánů, posuzování stavebních záměrů, organizování 

výběrových řízení, kompletace dokladů, zkoušek a revizí apod.          [8] 

 

Uživatel  

Uživatelé stavby jsou osoby, které budou konečnou stavbu využívat k dosažení cílů 

projektu. Pokud budoucím uživatelem má být investor, můžeme pro hodnocení 

projektu tohoto investora nazývat konečným odběratelem.           [2, s. 36] 

Do projektu dále zasahuje celá řada vedlejších partnerů. Ti mohou průběh 

projektu v určitých situacích značně ovlivnit. Jejich vstupem do projektu se může čas 

potřebný na jeho realizaci významně prodloužit. Převážně se jedná o zastánce 

veřejných (stavební úřad, hygiena, bezpečnost práce, památkový ústav apod.) 

skupinových (např. sdružení zdravotně postižených) a soukromých zájmů (vlastníci 

pozemků, fyzické a právnické osoby dotčené výstavbou apod.) 

Dále se procesu mohou zúčastnit další partneři, kteří spolupracují jak s hlavními, 

tak vedlejšími účastníky projektu. Jedná se jak o fyzické, tak právnické osoby, jejichž 

účast závisí na organizaci a povaze projektu a kapacitě jednotlivých účastníků. 

Těmito partnery rozumíme např. marketingové, finanční nebo daňové poradce, 

právníka, banku, pojišťovnu, bezpečnostní službu nebo realitní kancelář.  

             [7, s. 18, 19] 

 

Již v Zakládací listině projektu je nutné alespoň rámcově formulovat, kdo bude na 

projektu pracovat. Ve fázi plánování je ale třeba provést upřesnění, je tedy nutné 

vymezit, kdo bude mít jaké pravomoci a vyřešit otázku nadřízenosti a podřízenosti. 

Plánování organizační struktury projektu může probíhat až po rozdělení hlavního 

cíle na jednotlivé cíle dílčí. Díky tomuto postupu získáváme lepší přehled o 

potřebných operacích a lidských zdrojích potřebných na jejich realizaci a řízení.  

                  [1, s. 115] 

Vzhledem k tomu, že každý projekt má unikátní charakter, je zapotřebí vždy stanovit 

nový způsob jeho organizace. Pro pracovníky stojící před tímto úkolem je důležité si 
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uvědomit, že každá firma má určitou organizační strukturu, přidělující jednotlivým 

zaměstnancům jejich pracovní náplň.“ Řízení projektu by proto mělo být smysluplně 

propojeno s řízením firmy v ostatních běžných situacích.“ [1, s. 275] Dále projekt kvůli 

své dočasnosti vyžaduje krátkodobé využití lidských zdrojů (např. uklízečky jsou 

potřebné až na konci výstavby), kdežto podnik se snaží zaměstnat jednoho člověka 

dlouhodobě. Správně nastavená organizační struktura pomáhá zaměstnancům 

úspěšně propojit svou práci v prostředí trvalé organizace s prací na různých 

projektech.                    [1, s. 115, 275] 

Z výše uvedeného vyplívá, že organizační uspořádání firmy má značný dopad na 

fungování projektu. Proto je pro každého projektového manažera důležité znát typy 

organizačních struktur. 

Každá organizační struktura firmy se skládá z jednotlivých útvarů. Ty můžeme podle 

hlediska použitého při jejich určování rozdělit na dvě hlavní skupiny:   

• Předmětné hledisko – uspořádání lidí podle konkrétního 

požadovaného cíle 

• Funkcionální hledisko – uspořádání podle odborných hledisek 

zaměstnanců (ekonomové, projektanti, statici, dělníci podle profesí 

apod.) 

 

Dalšími (i když méně používanými ale neméně důležitými) hledisky jsou: 

• Čas – rozvržení do směn nebo turnusů 

• Území – útvary dle území stavby 

• Zákazník – útvar zúčastněný na konkrétní stavbě 

• Prostředí – specializace na prostředí (např. podzemní) 

• Proces – specializace na proces (např. proces přípravy a realizace 

projektu spojeného s výstavbou)               [2, s. 77] 

 

Ze statistických údajů vyplívá, že nejčastěji se ve firmách zaměřujících se na stavební 

výrobu vyskytují tyto tři organizační struktury:  

1. Liniově štábní struktura 

Tato organizační struktura má více než dvoutisíciletou tradici. Byla používána již 

vojáky ve středověkých armádách Egypta, Persie nebo Řecka. Ve 20. století Henri 

Fayol (1841-1925; francouzský ekonom a organizátor) definoval 14 zásad, při jejichž 

dodržování bylo možné tuto organizační strukturu uplatnit v průmyslu.  
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Je vhodná zejména pro cyklicky se opakující činnosti. Mezi největší výhody liniově 

štábní struktury patří respektování pracovní specializace, ověřené a logické vazby a 

jasné kontrolní mechanizmy. S oblibou se používá na nejvyšších úrovních řízení 

společností.                [1, s. 277; 2, s. 77] 

Existují zde útvary dvou typů: 

• liniové – vedoucímu pracovníkovi jsou podřízeni jednotlivý výkonní 

pracovníci nebo jejich skupiny  

• štábní – jedná se o podpůrnou funkci k liniovému vedení. Jednotlivé útvary 

se liší podle úrovně, na které jsou zřizovány. Na nejvyšších jsou to útvary osobní 

(např. sekretariáty, poradci), na vyšších takzvané útvary odborné (plánování, 

jakost, personální věci) a na nižších úrovních útvary provozní (kuchyně).   [2, s. 77] 

V současné době se ale ukazuje, že tato struktura má řadu nedostatků, které brání 

efektivnímu fungování v současné tržní ekonomice. Mezi tyto nepříznivé vlastnosti 

patří především dlouhé komunikační řetězce, díky kterým dochází k tzv. 

komunikačním šumům (zkreslování předávaných informací), navíc vzniká časová 

prodleva při předání zprávy od řídícího k výkonnému pracovníkovi. Dalším 

problémem liniově štábní struktury je glorifikace dílčích funkčních cílů (např. 

problém, který by měl být řešen ve výrobě se tzv. hází přes pomyslnou zeď k řešení 

u konstruktérů). Podobně pak dochází k přenášení problémů z nižších úrovní řízení 

na vyšší, což způsobuje zahlcování vyšších manažerů triviálními problémy, kterým 

se musí věnovat namísto řešení taktických a strategických úkolů        [1, s. 277] 

Obrázek 2: Liniově štábní organizační struktura, zdroj [2], vlastní zpracování 
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2. Projektová struktura  

Projektová struktura se hodí pro řízení acyklických činností a při realizaci rozsáhlých 

a dlouhodobých projektů.  Je založená na tzv. projektových týmech, tedy útvarech, 

jejichž doba trvání je stejně dlouhá, jako doba účasti firmy na projektu, případně 

jsou zřizovány na určitou dobu trvání. Pracovníci, kteří jsou členy projektového týmu, 

jsou ze své pozice ve firmě dočasně uvolnění a mohou se tak plně soustředit na 

plnění projektového cíle.    

Projektový tým není hierarchicky organizovaný. Všichni jeho členové jsou si 

navzájem rovni a spolupracují na řízení daného projektu. Tým “je ustanoven na 

základě týmové práce s předpokladem, že výsledný efekt týmu bude vyšší než součet 

dílčích efektů jednotlivých členů týmu.“ [2, s. 78] Jeho další charakteristikou je 

proměnlivý počet členů. Toto číslo se pohybuje od minima k maximu a zase zpět na 

minimum. Tým mohou tvořit (a zpravidla se tak v praxi děje) mimo zaměstnanců 

firmy i externí pracovníci. 

I když je tým řízen na principech týmové práce, má svého vedoucího. Jeho úlohou je 

reprezentace týmu navenek a vykonávání organizačních činností za účelem 

zefektivnit jeho práci (např. řízení týmových porad).   

Projektová organizační struktura se může vyskytovat v těchto variantách: 

• Projekt je realizován za významné účasti zaměstnanců zákazníka 

(v případech, kdy je potřeba k provádění dané činnosti rychlá zpětná vazba 

od konečných uživatelů – např. implementace softwarových produktů) 

• Celá projektová struktura je vytvořena pouze pro jeden projekt (např. filmové 

natáčení) 

• Investor zvolí manažera a malý řídící tým. Pod vedením manažera projekt 

realizují jednotlivé útvary firmy a další externí partneři (např. komplexní 

projekty spojené s výstavbou)  

Nevýhodami projektové struktury jsou hlavně nejistota plynoucí z uplatnění 

zaměstnance po dokončení projektu, přiřazení vysoce kvalifikovaných pracovníků na 

místa, kde nebude možnost využít jejich kapacitu a brždění odborného profesního 

růstu personálu.  

Naopak výhodami této organizační struktury jsou velmi dobrá motivace pracovníků, 

možnosti přímé kontroly a omezení konfliktů z důvodu střetu zájmů.  

                    [1, s. 278] [2, s. 78, 79] 
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Obrázek 3: Projektová organizační struktura, zdroj [2], vlastní zpracování 
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konfrontace projektových cílů s celkovým cílem organizace.    

            [1, s. 279,280] [2, s. 79, 80] 

 

   Obrázek 4: Maticová organizační struktura, zdroj [2], vlastní zpracování 
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procesu, který rozhodne o aktuální připravenosti pro vstup do další fáze projektu. 

Zjištění zásadních rozdílů aktuálního a plánovaného stavu (nebo při významně 

zvýšeném riziku) může při dílčím schvalování vést k rozhodnutí projekt přerušit nebo 

i dokonce předčasně ukončit.                    [4, s. 37, 38, 39] 

Jsou 3 základní fáze životního cyklu: 

1. Předinvestiční fáze 

Předinvestiční fáze je nejdůležitější fází životního cyklu. Řeší se zde totiž otázka, zda 

projekt vůbec realizovat. Definuje se zde cíl projektu a řeší se postup, který povede 

k jeho naplnění. Dále se určí dílčí cíle a měřitelná kritéria, podle jejichž plnění se bude 

usuzovat dosažení určeného cíle projektu.  

Aby mohla předinvestiční fáze začít, musí nejdříve dojít k tzv. iniciaci, tedy podnětu 

k zahájení projektu. Ta může být trojího typu: 

• Vlastní – tedy že sám investor podá podnět k započetí projektu. Může se 

tak dít na základě např. vývoje poptávky, plánů rozvoje, zachování 

konkurenceschopnosti, zlepšení pracovních podmínek v podniku 

• Vládní – podnět přichází ze strany vlády, státní správy nebo samosprávy. 

Může být buď přímá (např. vypsání veřejné zakázky) anebo nepřímá 

(vláda vytvoří podmínky, za kterých je daný projekt lépe realizovatelný, 

např. zrychlení odepisování majetku) 

• Nařízení třetí strany – obec nebo stát nařídí nový projekt z důvodu 

ochrany životního prostředí, územního plánování apod. 

Po iniciaci následuje vypracování úvodní studie proveditelnosti. Zde se řeší 

poptávka, vstupy, technické řešení, pracovníci lokalita a pozemek, ekonomická 

analýza aj.  

Na základě výstupu z této studie, probíhá návrh různých variant projektu. Výběr 

nejvhodnější z nich se děje na základě hodnocení jednotlivých variant podle míry 

rizika, potřebných zdrojů, času apod.   

Po vybrání nejlepší varianty se dává pokyn ke zpracování studie proveditelnosti. Pak 

se provede vyhodnocení návrhu projektu. Investor se rozhodne, zda jsou navržené 

cíle za daných podmínek realizovatelné a zda se bude v projektu nadále pokračovat. 

Může ale také dát pokyn k přepracování, a projekt tak nepostoupí do další fáze ani 

nebude zrušen, ale zůstane ve fázi předinvestiční, dokud se nevykonají nutné úpravy 

a návrh nepůjde zpět k investorovi.                   [1, s. 20, 21, 22, 23] 
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2. Investiční fáze 

Jedná se o fázi nejpracnější a nejnákladnější. V investiční fázi se vypracovává plán 

řízení a realizace. Odehrává se zde i vlastní realizace projektu. Kvůli náročnosti se 

děje největší čerpání všech zdrojů. 

Za průběh odpovídá dozor projektu spolu s managerem projektu. “Dokumenty této 

fáze jsou výsledky průzkumů, dokumentace pro územní, stavební a kolaudační řízení 

včetně provádění dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby.“ [2, s. 23]   

Činnosti odehrávající se v investiční fázi můžeme dále dělit na dvě skupiny, a to na 

Dispozici a Realizaci. Procesy obsažené v části Dispozice se týkají důkladnějšího 

plánování a přípravy činností, které mají být v investiční fázi vykonány. V části 

Realizace se tyto aktivity uskutečňují. Detailněji jsou to činnosti:  

Dispozice  

• Personální zajištění – investor jmenuje hlavního manažera projektu a 

projektového týmu 

• Organizace projektového managementu 

• Plánování – patří sem vymýšlení strategie, které předchází věcná a 

organizační dekompozice (rozdělení hlavního problému na dílčí problémy 

a hledání jejich řešení), dále sestavení matice zodpovědnosti, plánování 

rizik a časové plánování  

• Vypracování detailní projektové dokumentace – výběrová řízení, zadání a 

vypracování, financování, kontrola 

Realizace  

• Realizace projektu – výstavba, sledování stavu realizace (kontrola, 

optimalizace, kolaudace) 

• Příprava provozu – školení, zásobování 

• Zkušební provoz a předání k užívání               [2, s. 23] 

 

3. Fáze provozu a vyhodnocení 

Tato fáze je ze všech částí nejdelší. Jako začátek se označuje předání stavby do 

užívání. Při následném používání stavby se průběžně provádí její údržba nebo 

opravy v některých případech i modernizace.  

Projekt se v této fázi kompletuje. Dokumentuje je provoz stavby, probíhá sledování 

nákladů potřebných na její provoz a plynoucí zisky. Jsou porovnávány plánované a 

dosažené výsledky. Hlavní důraz se klade na vyhodnocení nákladů na celou 
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výstavbu. Po jeho doplnění se započnou různé analýzy a vyhodnocení a vypracuje 

se závěrečná zpráva. Z ní pak vyplívá dosavadní úspěšnost projektu, účastníci 

projektu tak mohou navíc získat informace, ze kterých mohou čerpat při realizaci 

podobných projektů. Celý život stavby končí Likvidací. Ta může probíhat buď jako 

demolice (odstranění stavby s následnou recyklací hmot nebo ekologickou likvidací) 

nebo může být stavba nahrazena rekonstrukcí. V druhém případě dojde i ke změně 

účelu a stavba musí projít novým stavebním a kolaudačním řízením. Na jejich konci 

bude stát na stejném místě v podstatě nová budova.              [2, s. 23] 

 

Obrázek 5: Základní fáze životního cyklu projektu, zdroj [2], vlastní zpracování 

 



 

27 

 

 

 

Akce: Stavební úpravy a zateplení bytového domu 

 

Místo:  ul. M. Nešpora 1450/20-23, 908  51 Holíč 

 p.č. 1543/1,2, 1544, k.ú. Holíč  

 

Investor:  Vlastníci bytů a nebytových prostor bytového domu s č. 1450 na ulici 

M. Nešpora v Holíči v zastoupení správcem OSBD Senica, Šfánikova 

718, 905 01 Senica  

 

Zodpovědný   

projektant:        Ing. Martin Valko 

 

Zhotovitel:  PMGSTAV SK, s.r.o. 

 

Sídlo 

zhotovitele:  Predmestská 8965/93, 010  01 Žilina 

 

Firma PMGSTAV SK, s.r.o. vznikla na začátku 90. let. Revitalizaci budov se začala 

věnovat v roce 2001. V začátcích se zajímala převážně o statické poruchy 

obvodového a střešního pláště. V průběhu času se nabídka značně rozšířila a dnes 

zahrnuje velkou škálu služeb, které souvisí se snižováním energetické náročnosti 

budov a zvyšováním uživatelského komfortu jejich obyvatelům.  

V roce 2012 proběhla fúze, v důsledku které, se firma PMGSTAV SK, s.r.o. spojila 

s partnerskou v ČR. Hlavními důvody fúze bylo upevnění pozice na českém trhu a 

získání nového know-how.  

Díky nadšení, profesionalitě a ochotě naslouchat klientům se firmě v průběhu 20 let 

podařilo úspěšně revitalizovat téměř 200 stavebních objektů.          [9] 
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O profesionalitě firmy také vypovídá i ocenění „druhý nejlépe obnovený bytový dům 

roku 2016“, které firma získala za projekt zateplení bytového domu v Hanušovcách 

nad Topľou.  

 

 Organizační struktura společnosti

Obrázek 6: Organizační struktura společnosti, zdroj [9], vlastní zpracování 
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Obrázek 7: J. Kráľa, Nová Dubnica, zdroj [9]  Obrázek 8: J. Kráľa, Nová Dubnica, zdroj [9] 

Obrázek 9: Farský kostol, Gbeľany, zdroj [9] Obrázek 10: Farský kostol, Gbeľany, zdroj [9] 

Obrázek 11: ZŠ Lanžhot, zdroj [9]   Obrázek 12: ZŠ Lanžhot, zdroj [9] 
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Bytový dům je samostatně stojící objekt, který byl podle požadavků investora 

zmodernizován a zateplen. 

Stavba má obdélníkový půdorys. Základní půdorysné rozměry jsou 55,32 x 11,05 m. 

Je tvořena 5 nadzemními podlažími, čtyřmi typickými (2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP) a 

přízemím (1.NP) které částečně slouží jako sklepní prostory, protože jsou zde mimo 

bytů umístěny skladovací kóje. Objekt je dále rozčleněn na 4 vchody. V každém 

vchodě se nachází 9 bytových jednotek a 8 kójí. Dům tedy čítá 36 bytů a 32 kójí.  

Střecha objektu (již rekonstruovaná v minulých letech) je sedlová s drážkovanou 

krytinou z pozinkovaného plechu.  

Kromě štítových stran se po obvodu domu táhne hlavní římsa ve výšce 14,34 m. Mezi 

2. patrem a přízemím je římsa mezipatrová (2,420 m).  Na fasádě je ukotveno 5 

svodů dešťové vody (3 na západní a 2 na východní straně domu), všechny jsou 

napojeny do veřejné kanalizace.   

Z přední strany domu jsou nápadné úplně zapuštěné lodžie. Ty jsou opatřeny 

kovovým zábradlím s plnou skleněnou výplní.  

Stavba je obehnaná betonovým okapovým chodníkem. Před vchody je umístěno 

vnější schodiště.  Od každého z nich vede přístupová cesta s asfaltovým povrchem, 

která je napojena na veřejný chodník šířky 500 mm.          [12] 

 

 

Lešení 

Umístění montovaného fasádního lešení Haki šířky 0,8 m  

Demontáž 

Demontáž všech krycích mřížek větrání (68 ks) spolu se všemi satelitními talíři nebo 

anténami umístěnými na fasádě domu. Dále odstranit svody dešťové vody, na 

kotlíky upevněné na žlabu nasadit kolena. Demontáž bleskosvodů.  

Již dříve se provedlo zateplení štítových stěn ale kvůli nevyhovující tloušťce zateplení 

a nadmírnému znečištění fasády je nutné provést odstranění tepelné izolace. 

Demontáž parapetů na všech oknech a prazích lodžiových dveří. Dále odřezání 

konstrukce zábradlí (32 ks) lodžií a vybourání skladby podlahy až po nosnou 

železobetonovou desku. Také je nutné odstranit oplechování obou říms.  
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Vybourání betonového okapového chodníku. 

Zateplení střešního pláště 

Do podstřešního prostoru je aplikovaná foukaná izolace ze skleněné minerální vlny 

bez pojiva tl. 200 mm. Třída reakce na oheň A1.  

Zateplení obvodové stěny 

Byl navrhnut kontaktní zateplovací systém (ETICS. Obvodová stěna je zateplena 

minerální deskou tl. 140 mm kotvenou pomocí rozpěrných kotev s kovovým hrotem. 

Na obvodové stěny východní strany je okolo schodiště použita minerální vata tl. 30 

mm, což na fasádě vytváří ozdobný odskok. Na soklu jsou tepelněizolační desky 

z polystyrénu XPS tl. 30 mm. Na povrchu je tenkovrstvá silikátová omítka 

s roztíratelnou strukturou tl. 2 mm.  

Parapetní desky jsou osazeny hliníkovým plechem s poplastovanou povrchovou 

úpravou tl. 0,8 mm bílé barvy RAL 9010. Zateplení pod parapetem polystyrenem XPS 

tl. 20 mm. Obě římsy jsou oplechovány pozinkovaným plechem s poplastovanou 

povrchovou úpravou bílé barvy RAL 9010 tl. 0,55 mm. Svody šedé barvy RAL 7016, 

jsou umístěny na původní místo. Oplechování závěrných lišt na sedlové střeše 

proběhlo z pozinkovaného plechu bílé barvy RAL 9010.  

Bleskosvody jsou osazeny po výšce objektu do pancířové trubice (5 ks) v místě 

původního bleskosvodu.  

Vstupy 

Vstupy do objektu (4 ks) jsou zatepleny minerální vatou tl. 30 mm. Je přebroušena 

podlaha vstupní podesty na požadovaný spád a osazena nová dlažba s venkovní 

úpravou. Jsou zde umístěny nové skříňky zvonků. Poštovní schránky zůstaly 

původní. Zábradlí je taktéž zachované, je natřeno základním dvousložkovým 

epoxidovým nátěrem a vrchním 2 složkovým polyuretanovým nátěrem šedé barvy 

RAL 7038. 
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Lodžie 

Nové zábradlí je tvořeno vyzděnou příčkou (výška 1100 mm – měřeno od pochůzné 

podlahy) a zasklením (1530 mm). Zděná část je tvořena tvárnicemi YTONG tl. 100 

mm na tenkovrstvou maltu YTONG. Zábradlí je vystavěno v tenkostěnném 

pozinkovaném profilu U 120x60x5 mm, který je pomocí ocelové kotvy FISHER FHII 

12/10 S nakotven do nosné ŽB desky lodžie. Zeď je zakončena tenkostěnným 

pozinkovaným profilem U 140x60x5 mm bílé barvy.  Zasklení je trojdílné posuvné, 

uložené na zděné části ve vodících lištách, umístěných na stropě a zakončovacím 

profilu zděné části.  

Zateplení podlahy lodžie je zatepleno pomocí minerální desky tl. 30 mm. Čelo 

železobetonové nosné desky - minerální deska tl. 50 mm. Na stěny lodžií do výšky 

300 mm je použit polystyren XPS tl. 140 mm, na zbytek výšky pak minerální desky tl. 

140 mm. Strop je zateplený minerální deskou tl. 30 mm, ostění a nadpraží okenních 

a dveřních otvorů tl. 20 mm.  

Podlaha lodžie je mrazuvzdorná keramická dlažba. 

Sokl 

Na sokl (úroveň -0,20 m -0,650 m) byly navrženy tepelněizolační desky z polystyrénu 

XPS tl. 30 mm. Nad kótou -0,650 jsou osazeny soklové požární zábrany – výška 200 

mm, tl. 80 m. Izolace je zajištěna rozpěrnými kotvami s kovovým hrotem. Povrch 

soklu tvoří dekorační omítka z přírodních mramorových zrn, střednězrnná tl. 1,5 

mm. 

Okapový chodník  

Nachází se po celém obvodu objektu. Je tvořený betonovými dlaždicemi 500x500x50 

mm uloženými ve štěrkovém loži tl. 150 mm s geotextílií. Po obvodě je použitý 

zahradní obrubník šířky 50 m. Ten je uložen do suchého betonu. V místě nového 

okapového chodníku je zapuštěno zateplení soklu (polystyren XPS tl. 80 mm) o 200 

mm pod úroveň okapového chodníku. Zateplení soklu je odizolováno od chodníku 

nopovou fólií.  

Skladové kóje 

Je provedeno zateplení stropů skladových kójí deskami z minerální vlny tl. 80 m  

                [12] 
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Díky strukturnímu plánu můžeme ještě před započetím samotné výstavby vidět celý 

její průběh. Strukturní plán člení stavební zakázku do tzv. balíků prací, které 

představují jednotlivé technologické etapy výstavby. Obsahem balíků jsou pak 

konkrétní stavební konstrukce, práce a jiné činnosti, které jsou potřebné ke zdárné 

realizaci stavby. Každá taková položka má vlastní měrnou jednotku (m, m3, t), cenu 

nebo pracnost (Nh).                   [2, s. 65] 

V tomto strukturním plánu můžeme vidět průběh stavební zakázky z pohledu 

zhotovitele. Stavba je tak rozčleněna do 3 základních fází – vyhledávací, prováděcí a 

užívání. Fáze prováděcí je pak dále chronologicky dělena do pěti částí.  

Prováděcí část je rozdělena podle rozpočtu stavby (poskytnutého stavební firmou 

PMGSTAV SK, s.r.o.) na jednotlivé etapy. U těch pak můžeme vidět činnosti potřebné 

k jejich realizaci, přidělené k jednotlivým povolání. 

Strukturní plán pro realizovanou zakázku viz. obrázek 13. 

 

 

 

Vyhledání budoucí zakázky mají ve firmě PMGSTAV SK, s.r.o. na starosti obchodní 

zástupci. Ti mají za léta praxe kontakty v projekčních kancelářích, kde získávají typy 

na potencionální zákazníky, případně si obchodní zástupce vyhlédne budovu, která 

by se v dohledné době mohla zateplovat a osloví majitele. V některých případech 

obchodního zástupce osloví sám investor.  

Bytový dům svolá schůzi vlastníků, kde obchodní zástupce prezentuje popis 

společnosti, její tradici a styl práce. Jsou zde také vysvětleny klady zateplených budov 

a zodpovězeny dotazy vlastníků bytových jednotek. Na schůzi se pak rozhodne, zda 

se provede výběrové řízení na zhotovitele stavby, nebo se zadá zpracovat nabídka 

pouze této firmě.  

V našem případě podala zprávu o potencionální zakázce obchodnímu zástupci 

projekční kancelář, která zhotovovala výkresovou dokumentaci pro bytový dům 

v Holíči. Obchodní zástupce pak oslovil vlastníky bytovky a přednesl prezentaci. Tím 

si vytvořil „náskok“ před konkurencí ve výběrovém řízení.  
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V případě Holíčského bytového domu se zakázka musela vysoutěžit. Investor poskytl 

více stavebním firmám stavební dokumentaci a výkaz výměr, na základě kterých 

pověřená přípravářka zpracovala předběžnou kalkulaci, která byla součástí cenové 

nabídky. Ta obsahovala kromě samotné ceny provedení také předpokládanou délku 

realizace, reference předchozích zakázek, pojistky, certifikáty a licence. 

V určený termín proběhla schůze vlastníků. Zúčastnily se jí obchodní zástupci všech 

firem, které byli přihlášeny do výběrového řízení. Obchodí zástupci měli za úkol 

odprezentovat cenové nabídky a přiblížit své stavební podniky vlastníkům.  

Na základě prezentací a nabídky pak vlastníci rozhodovali o výběru zhotovitele. Aby 

mohl být vybrán, musel být zvolen minimálně 75 % vlastníků bytových jednotek.  

Firma PMGSTAV SK, s.r.o. nemá dostatečné množství vlastních zaměstnanců, aby 

mohla realizovat vícero stavebních zakázek souběžně v různých částech Slovenské 

republiky, proto je pro ni výběr spolehlivých a kvalifikovaných subdodavatelů velmi 

důležitý.  

Přípravářka dostane stavební dokumentaci a výkaz výměr na základě kterých 

rozhodne, jaká povolání budou pro konkrétní zakázku zapotřebí a osloví 

subdodavatele. Nejdříve se kontaktují subdodavatelé, se kterými firma dlouhodobě 

spolupracuje. Pokud se nemohou stavby zúčastnit, vyhledávají se noví 

subdodavatelé a požádají se o nacenění prací. Tyto ceny jsou potřebné k dokončení 

nabídky. Dlouhodobí subdodavatelé své stavební práce naceňovat nemusí, protože 

se většinou jedná o subdodávky, které se vesměs na různých stavbách opakují (např. 

montáž parapetů nebo zateplení) a je již dohodnuta určitá cenová hladina. Pokud 

firma zakázku vyhraje, vybere se konkrétní subdodavatel. 

Výběr má na starosti vedoucím výroby. Subdodavatele neposuzuje pouze na 

základě zaslané nabídky, ale i podle kvality a rychlosti práce, spolehlivosti referencí. 
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Velmi důležitá je při výběru flexibilita. Po zvolení vhodného subdodavatele se 

podepíše smlouva o dílo. 

 

Prováděcí dokumentaci pro stavební firmu vypracovávala stejná projekční kancelář, 

která zpracovávala projektovou dokumentaci pro investora. Firma se tak rozhodla 

z důvodu, že projektant byl se stavbou již důvěrně obeznámen, navíc již v minulosti 

probíhala mezi projekční kanceláří MV-PROJEKTA, s.r.o. a firmou PMG STAV SK, s.r.o. 

spolupráce na podobných projektech. 

Stavebně technologickou přípravu má na starosti přípravné oddělení. V této fázi se 

vybírá nejvhodnější režim realizace zakázky. Zpracovávají se zde důležité podklady 

pro stavbyvedoucího, jako jsou například kalkulace vlastních nákladů firmy, výkazy 

zdrojů – pracovníků, materiálů, technologií, podrobnější časový plán výstavby a plán 

jednotlivých dodávek.  Tyto dokumenty zajišťují plynulý průběh stavby. Dále mohou 

sloužit stavbyvedoucímu kromě samotného řízení ke kontrole plánovaného 

průběhu.                   [7, s. 41] 

Vzhledem ke skutečnosti, že se nejednalo o novostavbu ale zateplení, bylo zařízení 

staveniště poměrně jednoduché. Na stavbě se tak nacházel kontejner na suť, 

skladovací buňka na nářadí, skladovací buňka na materiál, který nemohl být 

skladován ve venkovních prostorech (např. pytle s lepidlem). Dále skladovací místo 

na materiál a mobilní WC. Celý prostor byl náležitě oplocen, aby bylo zabráněno 

vstupu třetím osobám. 

Některé části zařízení staveniště se museli během výstavby přesouvat – oplocení 

staveniště, skladovací plocha materiálu. Bylo to způsobeno tím, že se stavba 

nerealizovala naráz, nýbrž probíhala v etapách.  

Stavební dělníci měli, po domluvě s investorem, své zázemí v jedné ze skladovacích 

kójí, kde jim bylo umožněno se převlékat a svačit.  
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V této fázi jsou odstraňovány drobné vady a nedodělky. Tyto nedostatky jsou 

zjištěny během kontrolního dne, nebo majitelé bytů vyplní veřejně dostupný 

protokol o závadách, ve kterém vypíšou své kontaktní údaje a vadu. Tyto formuláře 

jsou předány stavbyvedoucímu, který zorganizuje jejich nápravu.  

Tato fáze trvá tak dlouho, dokud nejsou všechny vady a nedodělky odstraněny.  To 

je stvrzeno podepsáním protokolu o odstranění daných závad od majitelů, kteří před 

tím uvedli nějakou vadu.  
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   Obrázek 13: Strukturní plán realizace stavební zakázky, vlastní zpracování 

0. úroveň

1. úroveň

1. Vyhledání zakázky

2. Komunikace s investorem

2. úroveň

1.1. Vypracování nabídky 2.1. Prováděcí dokumentace 4.1. Odstavení vad a nedodělků Návrhy zefektivnění procesů

1.2. Výběrové řízení 2.2. Stavebně technologická příprava 4.2. Závěrečné vyúčtování

1.3. Uzavření SOD s investorem 2.3. Převzetí staveniště 4.3. Dokumentace skutečného provedení stavby

1.4. Výběrové řízení na subdodavatele 2.4. Zařízení staveniště 4.4. Předávání stavby

1.5. Uzavření SOD se subdodavateli

4. úroveň

5. úroveň

 - Oplechování parapetu, říms  - Prosklení zábradlí lodžií  - Bleskosvod

 - Svislá konstrukce zábradlí lodžií  - Závětrnné lišty

 - Montáž dešťových svodů

 - Nátěry

 - Brourací práce

 - Zateplení stropů skladových kójí

 - Zemní práce

 - Pozemní komunikace

BD. M. NEŠPOROVA 1450 HOLÍČ

VYHLEDÁVACÍ FÁZE PROVÁDĚCÍ FÁZE FÁZE UŽÍVÁNÍ

2. FÁZE PŘÍPRAVY STAVBY 3. PROVÁDĚCÍ FÁZE 4. FÁZE DOKONČOVACÍ1. FÁZE NABÍDKY 5. FÁZE VYHODNOCENÍ

ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

Izolatéři

ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

 - Foukaná izolace

Zedníci

 - Zateplení soklu

 - Ostatní konstrukce (montáž větracích 

mřížek apod.)

 - Doplňkové kovové konstrukce (montáž 

poštovních schránek, zvonového tabla apod.)

 - Demontáž lešení

 - Zateplení obvodového pláště

 - Podlaha Lodžií

Sklenáři Elektrikáři

ZATEPLENÍ STROPŮ SKLAD. KÓJÍ

Zedníci

JINÁ MODERNIZACE

Zedníci

 - Práce bourací - Montáž lešení

Izolatéři Klempíři
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Přiřazení konkrétní stavební čety má, stejně jako výběr subdodavatelů, na starosti 

vedoucí stavební výroby.  

Jeho další povinností je zajištění stavbyvedoucího pro vysoutěženou zakázku. 

Zvažuje, zda technologická náročnost stavby odpovídá zkušenostem 

stavbyvedoucího. Taky musí počítat s faktem, že stavbyvedoucí nemůže mít 

přiděleno velké množství staveb realizovaných současně (maximální počet se 

pohybuje okolo 3 zakázek, ale toto číslo je velmi individuální) protože by se to silně 

projevilo na výkonosti a kvalitě práce. Dále je zapotřebí určit bezpečnostního 

technika. 

Všechny zúčastněné osoby můžeme vidět v organigramu projektu (obrázek 14) Další 

funkcí organigramu je lepší vymezení nadřízenosti a podřízenosti u konkrétní 

stavební zakázky.
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Obrázek 14: Organigram stavební zakázky, vlastní zpracování  

 

Tabulka 2: Účastníci projektu, vlastní zpracování  

 

STAVEBNÍ ÚŘAD              

Stavební úřad Skalica

ZÁSTUPCE 

INVESTORA             

OSBD Skalica

INVESTOR                                                           

vlastníci byt. a nebyt. 

Prostor BD č. 1450 M. 

Nešpora Holíč

STAVEBNÍ ÚPRAVY A 

ZATEPLENÍ                              

BD. ul. M. Nešpora 

PRACOVNÍ 

ČETA 1

STAVBYVEDOUCÍ 

Július Bielek

BEZPEČNOSTNÍ 

TECHNIK               

Stanislav Kubík

VEDOUCÍ VÝROBY 

Marek Demjanovič

ZHOTOVITEL      

PMGSTAV SK, 

PROJEKTANT         

MV-projekta, 

SUBDODAVATEL 

Firma B

SUBDODAVATEL 

Firma A

SUBDODAVATEL 

Jaroslav Helešic

SUBDODAVATEL 

Zateplovací práce 

Janiš

2 Projektant 

3 Stavební úřad

4 Zhotovitel

5 Bezpečnostní technik 

6 Stavbyvedoucí 

7 Vedoucí výroby

8 Subdodavatel zateplovacích prací

9 Subdodavatel klempířských prací

10 Subdodavatel zateplení střešního pláště

11 Subdodavatel prosklení lodžií

Poř. 

Číslo
Předmět činnosti Účastníci projektu

1 Investor

Vlastníci bytových a nebytových prostor bytového 

domu s č. 1450 na ul. M. Nešpora v Holíči v 

zastoupení správcem Okresního bytového 

Zateplovací práce Janiš

Jaroslav Helešic 

Firma A

Firma B

MV-projekta, s.r.o.

Stavební úřad Skalica

PMGSTAV SK, s.r.o.

Stanislav Kubík

Július Bielek

Marek Demjanovič
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Matice odpovědnosti zobrazuje vztahy mezi jednotlivými činnostmi řešenými 

v rámci projektu a osobami, které se na realizaci projektu podílí.                   [2, s. 81] 

Ve sloupci jsou jednotlivé činnosti, které byli uvedeny ve strukturním plánu. 

V řádcích se nachází osoby, které konkrétní činnosti buď řídí, zpracovávají nebo při 

jejich zpracovávání spolupracují. Díky tomu má stavbyvedoucí i každý účastník 

projektu lepší přehled o typu odpovědnosti za zpracování jednotlivých úkolů. Taktéž 

je jednoznačně řečeno, kolik a jaký úkol jednotlivý účastník projektu realizuje.  

 

 



 

41 

 

 

    Tabulka 3: Matice odpovědnosti, vlastní zpracování  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dokumentace pro stavební povolení
Ř,S Z

Žádost o stavební povolení Ř,S Z

Stavební řízení S Ř,Z

Stavební povolení S Ř,Z

Vyhledání zakázky
S Ř,Z

Komunikace s investorem
S Ř,Z

Vypracování nabídky Ř S Z

Výběrové řízení Ř,Z S

Uzavření SOD s investorem S Z,Ř

Výběr subdodavatelů Ř,Z S S S

Uzavření SOD se subdodavateli Z Ř S S S

Stavebně technologická příprava S Ř,Z

Prováděcí dokumetace Z S Ř

Převzetí staveniště S Ř, Z

Zařízení staveniště S Z Ř

Zateplení střešního pláště S Ř S Z

Zateplení obvodového pláště

Stavba lešení S S Z Ř S

Práce bourací S S Z Ř S Z

Svislá konstrukce zábradlí lodžií S S Z Ř S Z

Zateplení obvodového pláště S S Ř S Z

Klempířské konstrukce S S Ř S Z

Podlahy - lodžie S S Z Ř S

Prosklení lodžií S S Ř S Z

Ostatní konstrukce S S Z Ř S

Demontáž lešení S S Z Ř S

Zateplení soklu S S Ř S Z

Podlahy - vchody S S Z Ř S

Konstrukce doplňkové kovové + nátěry S S Z Ř S

Zateplení stropů skladových kójí

Práce bourací S s Ř S

Zateplení stropů skladových kójí S s Ř S

Jiná modernizace

Zemní práce S Z Ř S

Pozemní komunikace - napojení vchodů na chodník S Z Ř S

Odstranění vad a nedodělků S Z Ř S Z Z Z Z

Závěrečné vyúčtování S Ř,Z

Dokumentace skutečného provedení stavby Ř Z S

Předání stavby S Ř,Z

Subdodavatelé
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Účastníci výstavby

Zateplení bytového domu Holíč M. Nešpora 1450
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SB

D
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PMGSTAV SK, s.r.o.
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Ř – řídí, zadává, kontroluje S – spolupracuje Z - zpracuje 
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Ve stavebnictví je často rozhodujícím faktorem čas. Proto je u tohoto typu stavebních 

zakázek pro firmu velmi důležité časové plánování. Jednou z možností vypracování 

časového plánu je v programu MS Project.  

Zde je možnost pro jednodušší orientaci vytvořit Ganttův diagram, který svými 

úsečkami znázorňuje délky trvání jednotlivých činností. Dále jsou v takovém 

časovém plánu jednotlivé činnosti nákladově ohodnocené a jsou jasně viditelné 

jejich návaznosti. 

Další výhodou tohoto stylu časového plánování je zobrazení kritické cesty 

(posloupnost činností, které mají nulovou celkovou časovou rezervu a jejich 

zpoždění má vliv na celkový časový průběh stavby). Tyto činnosti mohou tak být při 

realizaci více kontrolovány a hlídány, aby se předešlo případnému zpoždění prací.  
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   Tabulka 4: Časový plán, vlastní zpracování 
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Pro lepší představu, co se skrývá pod pojmem „zateplení obvodové stěny“ je zde 

uveden pracovní postup:  

 

 

Po omytí fasády tlakovou vodou se nanesl v tenké vrstvě penetrační nátěr. Po jeho 

zaschnutí proběhla kontrola, zda nevznikla lesklá místa. 

 

Na zateplovaný podklad se vyznačila horní hrana zakládací lišty.  Její montáž se 

prováděla pomocí hmoždinek, a to od rohů objektu. Kladl se důraz na to, aby jeden 

celý kus zakládací lišty tvořil roh. Mezi osazené rohy se pak doplnily ostatní díly, aby 

vytvořili rovinu. Nejmenší délka jednoho použitého kusu byla 30 cm. K napojení liš 

se použily plastové spojky.              [10, s. 7] 

 

Lepící hmota se nanášela hladítkem s ozubem po obvodu tepelněizolační desky a 

minimálně na 3 terče uprostřed desky. Bezprostředně po nanesení hmoty se 

minerální deska přitlačila k podkladu. Hmota se nenanášela na boční plochy desek. 

Desky se kladly v řadách zdola (kdee jsou uloženy zakládacích lištách) nahoru na 

vazbu větším rozměrem desky vodorovně. Mezi deskami nesměly vznikat spáry. 

Minimální přesah desek v řadách byl 100 mm. Nová řada se vždy začínala klást od 

nároží (v případě lodžií od vnitřních rohů). V pokládce se pokračovalo směrem do 

středu. V této části výstavby bylo zejména důležité dbát na vodorovné osazování 

desek a na jejich rovnosti v ploše.  

Na nároží bylo možné osazovat pouze celé a poloviční kusy minerálních desek. Ty se 

z důvodu plynulé návaznosti rohu kladly střídavě s přesahem z jedné a druhé strany 

nároží.  

Při lepení izolantu na ostění a nadpraží se desky lepily s takovým přesahem od hrany 

otvoru (okna apod.) aby se dalo pohodlně zateplit ostění, nadpraží a parapet – tedy 

do vzniklé mezery vlepit vtlačením minerální desky. Takto vzniklé přesahy byly po 

vytvrzení lepidla ořezány a vnikly tak poměrně přesné hrany.            [10, s. 10, 11, 12] 
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Hmoždinky se osazovaly po dostatečném zatvrdnutí lepidla, tedy v rozsahu dvou 

dnů od montáže izolačních desek. Byla dodržována nejmenší vzdálenost hmoždinky 

od hraje stěny, případně podhledu nebo dilatační spáry 100 mm. 

Kolmo k podkladu ve vyvrtala vrtačkou s rotačním vrtákem díra hlubší, než je délka 

hmoždinky, a to o minimálně 15 mm. Pomocí nástavce na montáž kotvících 

hmoždinek se zapustila hmoždinka do desky. Proběhla kontrola, zda je hmoždinka 

osazena správně, tedy zda talíř hmoždinky nevyčnívá z izolantu a narušuje tak 

rovinnost povrchu. Vzniklý otvor byl následně ucpán zátkou z čedičové vlny.  

Špatně osazená, deformovaná nebo jinak poškozená hmoždinka musela být 

nahrazena poblíž novým kusem.               [10, s. 14] 

 

Ke každému otvoru ve fasádě (okna, dveře apod.) se osadil do rohu pruh výztužné 

síťoviny o rozměru 200x300 mm. Dále se do stěrkové hmoty osadily rohové lišty, 

podparapetní profily a začišťovací okenní profily.  

Na ploše se na čedičovou vlnu nanesla tenká vrstva stěrkové hmoty. Pak následovalo 

nanášení druhé vrstvy štěrkové hmoty, do které se vkládala síťovina. Nejdříve se ve 

svislých pásech, které začínali od rohu objektu nanášela ozubeným hladítkem 

(10x10 mm) vrstva stěrkové hmoty, do které se ukládala síťovina tak, že se z role 

odvíjel pás odshora dolů, který se vtláčel do připraveného tmelu pomocí nerezového 

hladítka (tzv. na stromeček). Síťovina byla umístěna přibližně v 1/3 tloušťky základní 

vrstvy. Okraje síťoviny byli přes sebe přeloženy alespoň 100 mm.   

Tloušťka základní vrstvy tvořila přibližně 4 mm.             [10, s. 18] 

 

Povrchová úprava pokladu se prováděla po úplném zavadnutí základní vrstvy.  

Plocha se lehce přebrousila tak, aby se strhly malé nerovnosti, ale neobnažila se 

výztužná tkanina. Pak následovalo nanesení penetračního nátěru. Ten se nechal 

vyzrát 24 hodin. 

Na penetrovanou plochu se nenesla tenkovrstvá omítka. Ta se na požadovanou 

tloušťku, odpovídající velikosti zrna (2 mm) roztírala krouživými pohyby plastovým 

hladítkem. Na fasádu byli použity 2 barvy, proto se nejdříve nanesla jedna barva, 

nechala se zavadnout a pak druhá, aby vznikly čisté přechody.                    [10, s. 19] 
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Stavební firma bude vydávat faktury s měsíční splatností. Faktury tedy budou 

investorem hrazeny vždy měsíc po fakturaci (viz. tabulka 6). Práce na stavbě budou 

probíhat bez předchozí zálohy. Investor nepožadoval žádné pozastávky. Pro větší 

přehlednost jsou náklady v tabulce č.5 rozděleny na náklady na nabídku, přípravu 

stavby, prováděcí dokumentaci a výstavbu. 

Faktury přijaté od subdodavatelů budou mít dle smlouvy o dílo taktéž splatnost 30 

dní. Z tabulky č.5 vyplývá, že víc jak polovinu z celkových nákladů tvoří 

subdodavatelské práce.   
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Tabulka 5: Náklady a výdaje, vlastní zpracování  

 

 

 

 

4. čtvrtletí

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 1 377 498,48 Kč 681 727,58 Kč 408 097,00 Kč 931 500,43 Kč 1 221 097,34 Kč 2 107 863,72 Kč 156 233,48 Kč 2 300,00 Kč

1 426 080,81 Kč 1 426 080,81 Kč 2 803 579,29 Kč 3 485 306,87 Kč 3 893 403,87 Kč 4 824 904,30 Kč 6 046 001,64 Kč 8 153 865,36 Kč 8 310 098,84 Kč 8 312 398,84 Kč

73 200,56 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 643 827,19 Kč 641 658,63 Kč 143 623,70 Kč 815 196,59 Kč 1 221 097,34 Kč 395 711,22 Kč 0,00 Kč

1 130 840,30 Kč 1 130 840,30 Kč 1 130 840,30 Kč 1 774 667,49 Kč 2 416 326,12 Kč 2 559 949,82 Kč 3 375 146,41 Kč 4 596 243,75 Kč 4 991 954,97 Kč 4 991 954,97 Kč

1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí

2020

květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Náklady na nabídku 666,67 Kč 16 033,33 Kč 39 210,67 Kč 10 609,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Náklady na přípravu stavby 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 47 300,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Náklady na prováděcí dokumentaci 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 56 320,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Náklady na výstavbu 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 771 662,27 Kč 411 077,98 Kč 73 200,56 Kč

Náklady kumulované 666,67 Kč 16 700,00 Kč 55 910,67 Kč 66 520,00 Kč 170 140,00 Kč 941 802,27 Kč 1 352 880,25 Kč 1 426 080,81 Kč

Výdaje - splátka faktur subdodavatelům 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 680 411,38 Kč 377 228,36 Kč

Výdaje kumulované 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 680 411,38 Kč 1 057 639,74 Kč

4. čtvrtletíČasová osa 3. čtvrtletí

2019

4
7
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Tabulka 6: Krytí nákladů, vlastní zpracování  

 

  

květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Náklady 666,67 Kč 16 033,33 Kč 39 210,67 Kč 10 609,33 Kč 103 620,00 Kč 771 662,27 Kč 411 077,98 Kč 73 200,56 Kč

Zaplacené faktury investorem 0,00 Kč 666,67 Kč 16 033,33 Kč 39 210,67 Kč 10 609,33 Kč 103 620,00 Kč 771 662,27 Kč 411 077,98 Kč

Zaplacené faktury kumulované 0,00 Kč 666,67 Kč 16 700,00 Kč 55 910,67 Kč 66 520,00 Kč 170 140,00 Kč 941 802,27 Kč 1 352 880,25 Kč

Časová osa

2019

3. čtvrtletí 4. čtvrtletí

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad

0,00 Kč 0,00 Kč 1 377 498,48 Kč 681 727,58 Kč 408 097,00 Kč 931 500,43 Kč 1 221 097,34 Kč 2 107 863,72 Kč 156 233,48 Kč 2 300,00 Kč 0

73 200,56 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 377 498,48 Kč 681 727,58 Kč 408 097,00 Kč 931 500,43 Kč 1 221 097,34 Kč 2 107 863,72 Kč 156 233,48 Kč 2 300,00 Kč

1 426 080,81 Kč 1 426 080,81 Kč 1 426 080,81 Kč 2 803 579,29 Kč 3 485 306,87 Kč 3 893 403,87 Kč 4 824 904,30 Kč 6 046 001,64 Kč 8 153 865,36 Kč 8 310 098,84 Kč 8 312 398,84 Kč

4. čtvrtletí

2020

1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí

4
8
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Celkové náklady stavební zakázky získáme součtem základních rozpočtových 

nákladů (ZRN), vedlejších rozpočtových nákladů (VRN) a nákladů na prováděcí 

dokumentaci.  

Základní rozpočtové náklady, jsou náklady na samotnou výstavbu. Vedlejšími 

rozpočtovými náklady v tomto případě rozumíme náklady na stavebně 

technologickou přípravu, převzetí staveniště, zařízení staveniště a náklady na 

nabídku.  

 

        Tabulka 7: Celkové náklady stavební zakázky, vlastní zpracování  

       

 

Graf 1: Finanční plán, vlastní zpracování  

 

 

ZRN 8 142 258,84

Prováděcí dokumentace 56 320,00

VRN 113 820,00

Celkem 8 312 398,84
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Cílem práce bylo popsat přípravu a řízení stavební zakázky z pohledu zhotovitele. 

Výstupem je vypracovaná dokumentace pro řízení stavební zakázky. V první, tedy 

teoretické části byli popsány důležité pojmy, jako jsou například projekt spojený 

s výstavbou, životní cyklus stavby a projektové řízení.  

V praktické části byla na základě podkladů poskytnutých od firmy PMGSTAV SK, s.r.o. 

řešena reálná stavební zakázka z pohledu zhotovitele stavby. Jednalo se o stavební 

úpravy a zateplení bytového domu na ulici M. Nešpora v městě Holíč.  

Nejdřív byla pro lepší uvedení do problematiky popsána jak stavební zakázka, tak 

zhotovitel. Následovalo vypracování strukturního plánu, který obsahoval jednotlivé 

činnosti od fáze vyhledávání po fázi užívání. Dále byli uvedeni účastníci projektu, 

kteří byli následně umístěny do organigramu stavební zakázky. Na základě 

strukturního plánu a organigramu byla sestavena matice odpovědnosti, která 

zobrazuje jednotlivé činnosti, které jsou uvedeny ve strukturním plánu a osoby, 

které je zpracují, řídí nebo na jejich plnění spolupracují. Dalším krokem bylo 

sestavení časového plánu, které proběhlo v programu MS Project. V časovém plánu 

je zobrazen skutečný průběh výstavby. Ten se oproti plánovanému stavu opozdil o 

1,5 týdne. Toto zdržení bylo způsobeno tím, že firma musela z důvodu nedostatku 

dělníků část pracovní čety přesunout, na pro firmu důležitější, stavbu. Výstavba tak 

trvala 73,52 týdnů. Dále byl zpracován finanční plán, ve kterém je kladen důraz na 

transparentnost výdajů a nákladů a jejich krytí investorem. Celkové náklady na 

stavební zakázku činily 8 312 398,84 Kč bez DPH.  

Pro zpracování bakalářské práce byli použity zejména materiály poskytnuté stavební 

firmou, která tuto zakázku realizovala, dále vlastní zkušenosti z dosavadní praxe a 

odborné publikace. 

Možnost vypracovávat dokumentaci pro skutečnou stavbu mi pomohlo k lepšímu 

pochopení procesů ve stavební firmě. Považuji tak zpracování této práce za velmi 

cennou a poučnou zkušenost. 
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