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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá řízením stavební zakázky z pohledu zhotovitele 

stavby. Hlavním cílem diplomové práce je popsat proces přípravy 

dodavatele a zpracování dokumentace výrobní přípravy. Součástí práce je 

řešení analýzy rizik v souvislosti s BOZP. V teoretické části jsou 

charakterizovány základní pojmy projektového řízení výstavby, přípravy 

zhotovitele a BOZP. V praktické části diplomové práce je popsána příprava 

zakázky, zpravována dodavatelská příprava, vyhodnocena analýza rizik a 

řešení BOZP a požární ochrany na realizovanou stavbu I/43 Milonice průtah, 

odbočovací pruh. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Stavební zakázka, příprava zakázky, řízení stavební zakázky, dodavatelská 

příprava, časový harmonogram, BOZP, analýza rizik, požární ochrana. 

ABSTRACT  

This study investigates the management of a construction project from the 

building contractor’s point of view. The main aim is to describe the 

construction readiness process, including the technical drawings, risk 

assessment and OSH solutions. The literature review provides an overview 

of the key terminology used in the management of a construction site, 

contractor readiness and OSH. The practical section of this study then 

describes order preparation, construction readiness, risk assessment, OSH 

solutions and fire risk assessment for the I/43 Milonice intersection turn 

lane. 

KEYWORDS  

Construction project, order preparation, construction site management, 

construction readiness, timeline, OSH, risk assessment, fire risk 

assessment.  
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1 Úvod 

Téma diplomové práce je „Příprava staveb a BOZP“. Zadání 

diplomové práce jsem si zvolil, protože bych se v budoucnu rád věnoval 

přípravě staveb a řízení stavebních zakázek. Řízení a příprava stavební 

zakázky zahrnuje široký podíl činností, které řeší zakázku z pohledu času, 

financování a kvality. Hlavním úkolem stavební přípravy je naplánovat 

zakázky tak, aby veškeré činnosti na sebe navazovaly, nevznikaly časové 

prostoje a byly dodrženy veškeré naplánované zdroje. 

 Diplomová práce je členěna na teoretickou a praktickou část. 

Teoretická část je se zaměřena na popis základních pojmů projektového 

řízení. Poté je definováno základní členění dodavatelské přípravy. 

V poslední části teoretické části je charakterizována BOZP, kde jsou 

popsány základní rizika výstavby, legislativní rámec a povinnosti účastníků 

výstavbového projektu. 

 V praktické části je nejprve představen zhotovitel stavby společnost 

STAVBY SR group, s.r.o. a řešený projekt „I/43 Milonice průtah, odbočovací 

pruh. Následně je zpracována dodavatelská příprava, organizace stavby, 

návrh časového harmonogramu a financování zakázky. Dále je vypracován 

návrh kontrolního zkušebního plánu na SO 102. V návaznosti je navržena 

objízdná trasa. V poslední části je zpracováno řešení BOZP, analýza rizik 

bezpečnosti na realizované zakázce a řešení OOPP a požární ochrany.
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2 Projektové řízení a projekt 

2.1 Projektové řízení 
 

Projektové řízení představuje komplexní soubor znalostí, technik a 

nástrojů, které jsou aplikovány pro řízení projektu od počátku až do jeho 

konce. Je to způsob přístupu k realizaci sloužící k naplánování, provedení, 

monitorování a kontrole výstavbových projektů. Při dodržení nástrojů 

projektového řízení by měl být projekt dokončen ve stanoveném cíli, v 

požadovaném termínu a s plánovanými náklady. 

[1,2,3] 

 

Mezi hlavní výhody a přínosy projektového řízení řadíme: 

• potenciální snížení nákladů 

• efektivnější využití času 

• lepší šetření a plánování zdrojů 

• kontrola průběhu projektu 

• zvýšení konkurenceschopnosti podniku 

• zavedení lepší komunikace mezi firmami 

• analyzování nedostatků z minulých projektů 

 

Projektové řízení pouze doporučuje určité zásady a postupy, kterými 

by se podnik mohl řídit, pokud chce dosáhnout plánovaných cílů, ale není 

vázáno žádnými normami ani obecně vázanými předpisy. 

[2,3,4] 

2.2 Projekt 
 

 Tvůrčím prvkem projektového řízení je projekt. V literatuře jej lze 

definovat několika způsoby. Ve stavebnictví se můžeme setkat s označením 
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návrh nebo projektová dokumentace. V současnosti je projekt brán jako 

skupina dílčích řízených kroků a tvůrčích procesů k dokončení předem 

stanoveného cíle. Podle J. Doležala a spol. je definován projekt jako soubor 

několika kritérií mezi které řadí: 

 

• jedinečnost cíle (nejedná se o běžné akce) 

• realizaci projektovým týmem (spolupráce několika odborníků) 

• vymezenost (zdroji, časem, rozpočtem) 

• komplexnost a složitost 

• rizikovost 

[5,6] 

 

Obr. 1 – Projekt jako jedinečný proces změny [5; tvorba vlastní] 

2.3 Cíle projektu 
 

 Cílem projektu se rozumí finální stav projektu či výstavby. Projekt se 

tedy dostal z výchozího do konečného stavu, tudíž je nutné mít správně 

určené cíle, již při zahájení díla. Veškeré cíle mají výrazný vliv na projekt a 
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Projekt - jedinečný proces změny z 
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na jeho realizaci. Zároveň by měli cíle respektovat požadavky zúčastněných 

stran projektu, tak aby výsledek byl prospěšný pro všechny. Důležitou 

součástí projektu a jeho cílů je také jeho vyhodnocení, tzv. trojimperativ. 

[4] 

2.3.1 Trojimperativ 
 

 Trojimpertativ zobrazuje vyjádření daného cíle ve třech různých 

dimenzích. Zobrazují se v něm nároky na kvalitu, čas a náklady určitého 

projektu. Veškeré tyto aspekty jsou vzájemně provázány tudíž, při změně 

jednoho, dojde i ke změně ostatních. Pro úspěšné plnění projektového 

řízení je nutné dosahovat všech tří nezávislých cílů současně, nikdy by 

nemělo stačit dosažení pouze jednoho nebo dvou cílů. 

[6] 

 

Obr. 2 – Trojimperativ podle Rosenaua [6; tvorba vlastní] 
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2.3.2 SMART analýza 
 

 Další metodou, jak dosáhnout stanovených cílů, je pomocí SMART 

analýzy. Díky této metodě lze efektivně ovlivňovat cíle a zabezpečovat 

důležité náležitosti projektu. Název analýzy je odvozen z počátečních 

písmen anglických slov. 

 

S (specific) specifické a konkrétní cíle 

M (measurable) měřitelné cíle 

A (achievable/acceptable) dosažitelné a přijatelné cíle 

R (realistic/relevant) realistické a relevantní cíle 

T (time specific) časově specifikované cíle 

[3] 

 

2.4 Životní cyklus projektu 
 

Životnost projektu dělíme do jednotlivých fází. Životní cyklus se dá 

pojmout jako souborové pojetí postupně následujících činností. Tyto fáze 

na sebe navazují a charakterizují konkrétní činnosti, odpovědnost a řízení, 

které usnadňují orientaci účastníků projektu. Při výstavbových projektech 

hovoříme o těchto fázích: 

• předinvestiční fáze 

• investiční fáze 

• provozní fáze 

• likvidační fáze 

[1,3] 
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2.4.1 Předinvestiční fáze 
 

Jedná se o nejdůležitější část života stavby, kde se převážně formulují 

hlavní cíle. V této fázi se řeší jednotlivé způsoby, jak dosáhnout daného 

záměru stavby. Definují se zde cíle, specifikace, rozsah a měřitelná kritéria. 

U této etapy se převážně rozhoduje investor, který posuzuje reálnost 

navržených cílů a rozhoduje, zda projekt bude realizován či nikoli. Investor 

se rozhoduje na základě dokumentů, mezi které řadíme studii příležitostí, 

studii proveditelnosti a studií potřeb.  

[1,3,6] 

2.4.2 Investiční fáze 
 

Jedná se o nejnákladnější a nejvíce pracovně vytíženou fázi. 

Výsledkem investiční fáze by měl být zhotovený projekt, tak aby splňoval 

investiční záměr a byl provozu schopný. Celá tato fáze se skládá z realizační 

přípravy a realizace samotné. Zabývá se zpravováním projektové 

dokumentace daného stavebního díla, uzavíráním smluv mezi zhotovitelem 

a investorem případně projekční kanceláří. Projektová dokumentace poté 

slouží jako podklad územní a stavební povolení. V přípravě se také 

zpracovává způsob financování, vytváří se časový harmonogram a stanovují 

se rozpočtové náklady. V průběhu zahájení realizace hraje důležitý faktor 

kontrola výstavbového projektu dle dokumentace. Dále je kladena snaha 

na minimalizaci odchylek od časového harmonogramu a finančního plnění. 

Při realizaci probíhají pravidelné kontrolní dny za účasti všech účastníků 

výstavby včetně technického dozoru investora. 

[1,3,6] 
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2.4.3 Provozní fáze 
 

 Zahájení provozní fáze vzniká předáním stavby dodavatelem do 

užívání investorovi na základě předávacího protokolu. Jedná se o nejdelší 

životní fázi projektu. Jedná se o fázi, kdy projekt začíná plnit svou funkci a 

význam, pro který byl vytvořen. Současně při užívaní stavby a jejich částí 

vzniká opotřebení, a proto je nutná i její údržba či oprava po dobu životnosti 

stavebního objektu. Mezi dokumenty této fáze řadíme provozní 

dokumentaci a závěrečné zprávy. 

[1,3,6] 

2.4.4 Likvidační fáze 
 

 Představuje finální fázi využití stavby. V této části životního cyklu 

projektu se řeší případná rekonstrukce se změnou účelu stavby a 

následným novým kolaudačním řízením. Pokud investor již rekonstrukci 

nezamýšlí, tak se řeší demolice objektu s následnou recyklací nebo 

ekologickou likvidaci stavebních materiálů. 

[1,3,6] 

 

Obr. 3 – Životní cyklus projektu [3; tvorba vlastní] 

 

Předinvestiční fáze Investiční fáze Provozní fáze Likvidační fáze

- Průzku trhu
- Definování cílů
- Studie příležitostí
- Studie proveditelnosti

- Realizační příprava
- Dokumentace pro 
územní a stavební 
povolení
- Realizační dokumentace
- Zralizovaní projektu

- Provozování
- Řizení provozu
- Servis
- Opravy

- Likvidace projektu
- Modernizace projektu
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2.5 Stavební zakázka 

Primárním produktem stavební výroby je stavební zakázka. Stavební 

zakázka představuje soubor dodávaných prací, výkonů a služeb, který 

vytváří nové stavební dílo nebo úpravu stávajícího díla. Konečným 

výsledkem je tedy novostavba, modernizace, rekonstrukce či rozšíření 

realizovaného objektu. Hlavní charakteristikou stavební zakázkové výroby 

je její velmi náročná organizace. Specifickými důvody pro organizovaní 

výstavby je například technologická a materiálová náročnost, přesouvání 

výrobních činitelů na místo stavby, dlouhý výrobní cyklus, klimatické faktory 

ovlivňující výstavbu a vysoké finanční toky oproti průmyslové výrobě. 

Stavební zakázka je zaručena vždy na základě smlouvy o dílo a 

vychází z projektové dokumentace. Ve stavební praxi je přílohou SoD, také 

rozpočet plánovaných stavebních prací, které vychází z nabídkové ceny díla. 

Z pohledu zadavatele stavebních zakázek se zakázky člení na: 

• soukromé stavební zakázky 

• veřejné stavební zakázky 

[15] 

2.5.1 Soukromé stavební zakázky 

  O soukromé stavební zakázce hovoříme, pokud je investor fyzická či 

právnická osoba. Vztah mezi dodavatelem a investorem je upraven 

smlouvou o dílo, které je uzavřena mezi dvěma smluvními stranami. SoD je 

uzavírána dle občanského zákoníku a musí splňovat veškeré náležitosti. 

Soukromý zadavatel stavební zakázky při výběru dodavatele není 

omezován, charakter a požadavky výběrového řízení na plánovanou 

zakázku si volí sám.        [15] 
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2.5.2 Veřejná stavební zakázka 

 Podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále 

ZZVZ) se rozumí zakázka jejímž předmětem je zhotovení stavby, provedení 

souvisejících projektových činností spolu se stavebními pracemi a 

poskytované činnosti dle oddílu 45 hlavního slovníku jednotného 

klasifikačního systému. Veřejné zakázky se odlišují povinností zadavatele ji 

zadat v zadávacím řízení dle ZZVZ. Při zadávaní veřejné zakázky je tedy 

nutné postupovat podle tohoto zákona a dodržovat jeho zásady např. 

transparentnost a vyvarování se diskriminace jednotlivých uchazečů. 

[26] 

2.5.3 Dělení veřejných zakázek dle předpokládané hodnoty 

Podle výše předpokládané hodnoty veřejné stavební zakázky se dělí na: 

a) nadlimitní veřejná zakázka 

Finanční limit pro nadlimitní zakázku na stavební práce činí 137 366 000 Kč 

bez DPH. (platné od 1.1.2020). 

b) podlimitní veřejná zakázka 

Mezi podlimitní zakázku řadíme zakázky, jejíž hodnota přesáhne hodnotu  

6 000 000 Kč, ale nepřesáhne limit 137 366 000 Kč vez DPH. (platné od 

1.1.2020) 

c) veřejná zakázka malého rozsahu 

Veřejnou zakázkou malého rozsahu je zakázka, jejíž předpokládaná 

hodnota nižší nebo rovna částce 6 000 000 Kč bez DPH. (platné od 1.1.2020) 

[26,27] 
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3 Příprava staveb 

 Smyslem stavební přípravy je obchodně, technicky, technologicky a 

organizačně připravit společnost na realizaci budoucí plánované stavby, tak 

aby byl průběh výstavby optimální za daných podmínek, a aby přinesl firmě 

výši úměrného zisku ze zakázky. Činnosti a postupy popisující v následující 

kapitole mohou využívat všichni účastníci stavebního procesu v investiční 

fázi. Způsob a rozsah stavební přípravy nespecifikuje žádná vyhláška ani 

nařízení vlády. Záleží pouze na organizaci, v jakém rozsahu bude 

zabezpečovat technologickou přípravu v závislosti na objemu složitosti 

výstavby.          

           [10] 

3.1 Příprava dodavatele stavby 

 Hlavním cílem pro dodavatele stavebních prací je získat soutěženou 

zakázku, tzn. zvítězit ve výběrových řízení vypsaných soukromým či 

veřejným zadavatelem. Další činností dodavatele je vysoutěženou zakázku 

zrealizovat v souladu se smlouvou o dílo a vytvořit touto činností zisk pro 

firmu. Mezi procesy dodavatelské přípravy se řadí následující procesy: 

 

• nabídková příprava, 

• předvýrobní příprava, 

• výrobní příprava a realizace. 

 

Ve stavební praxi a různých stavebních firmách se náplň uvedených 

příprav může odlišovat, např. předvýrobní příprava zahrnuje současně 

přípravu nabídkovou, nebo je předvýrobní příprava propojena s přípravou 

výrobní. 

[7,9] 
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3.2 Nabídková příprava 
 

Prioritním cílem nabídkové přípravy je vytvoření a zpracování 

nabídky, tak aby byla úspěšná ve výběrovém řízení a získala danou stavební 

zakázku. I když firma nevysoutěží stavební zakázku, tak tento neúspěch 

může být pro firmu přínosem v podobě porovnání s konkurencí a při 

dalších budoucích nabídkových řízení se tak může vyvarovat chyb, které 

vedly k neúspěchu. 

Nabídková příprava začíná v momentě převzetí podkladů u 

neveřejného zadavatele nebo přejímkou zadávací dokumentace u veřejné 

zakázky (dle zákona č. 137/2006 Sb.). Finální fází nabídkové přípravy 

dodavatele je její předání zadavateli. Rozhodnutí, zda bude zpracována 

nabídka rozhoduje vrcholový management společnosti. Nabídka je 

většinou limitována krátkým časovým úsekem. Nabídková příprava 

představuje souhrn činností, které se vzájemně prolínají a za jejichž 

koordinaci zodpovídá manažer projektu. Ten musí spolupracovat s řadou 

přípravářů, technologů, kalkulantů, právníků, oborových specialistů a 

v neposlední řadě podnikových ekonomů. 

V průběhu zpracování běžné nabídky se provádí kontrola projektové 

dokumentace a zpracovává se výkaz výměr, pokud není součástí podkladů 

předložený zadavatelem. U veřejných zakázek je dle zákona č. 137/2006 Sb. 

výkaz výměr součástí zadávací dokumentace. 

Ve stavebním podniku je projektová dokumentace rozdělena do 

dvou základních částí. První část zastupují stavební práce, které bude 

stavební firma realizovat vlastními pracovníky a jsou stanoveny dle výrobní 

kalkulace na danou kalkulační jednici. Druhý segment představují práce, 
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které stavební společnost není schopna vyprodukovat vlastními kapacitami 

a budou provedeny formou subdodávek. Tyto stavební činnosti jsou 

poptávány v rámci stavební přípravy tak, aby byla zajištěna předběžná cena 

za tyto práce a konečná cena stavebního díla byla konkurenceschopná. Po 

závěrečném zkalkulování nabídkové ceny rozhodne vrcholové vedení 

podniku o strategii a výrobním plánu podniku. 

Další částí při tvorbě nabídky je vytvoření plánu organizace výstavby, 

který zahrnuje komplexní zpracování časového plánu a zařízení staveniště. 

V některých případech je časová lhůta požadována investorem nebo může 

být součástí soutěže. Při tvoření musí přípravář počítat i s riziky výstavby a 

dalšími faktory, které by mohly ovlivnit čas, náklady a kvalitu projektu. 

 V návaznosti přípravy se musí provést řešení zařízení staveniště, 

které je zahrnuto v rámci plánu organizace výstavby. Provádí se se řešení 

technologických a časových souvislostí v návaznosti na zjištěné plánované 

náklady na vybudování a provoz zařízení staveniště, které se promítne do 

konečné nabídkové ceny. 

 Následně jsou posuzovány zadavatelské podmínky a vytváří se návrh 

smlouvy o dílo, který je součástí nabídky. Na smlouvě o dílo spolupracuje 

vrcholový management společně s právním oddělením a ekonomickým 

oddělením. 

Nabídka by měla splňovat podstatné náležitosti a její obsah musí být 

v souladu se zadavatelskými podmínkami. Proto je nedílnou součástí 

provedení kontroly, jak po stránce věcné, tak i formální. Ve finální verzi 

nabídky se musí zajistit včasné doručení dle zadaných podmínek. Při 
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realizaci velkých staveb se můžou firmy dohodnout na spolupráci a vytvořit 

tzv. konsorcium, které zpracuje nabídku jako celek pro investora. 

[8,9,10] 

 

 

Obr. 4 – Činnosti dodavatele v nabídkové přípravě [8; vlastní tvorba] 

 

3.2.1 Smlouva o dílo 

 Smlouva o dílo je upravena zákonem č. 89/2012 Sb., nový občanský 

zákoník. Jedná se o právní akt, který může být smluven na stavbu jako celek, 

ale i jako smlouva na poddodávku. Ve stavebnictví je nejrozšířenějším 

druhem smlouvy. Hlavními smluvními stranami je zhotovitel a objednatel. 

Ve smlouvě se objednatel zavazuje k tomu, že zaplatí smluvenou částku za 
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dílo. Souběžně je zhotovitel vázán k vytvoření díla a dodržení plánovaného 

termínu výstavby. SoD obsahuje zpravidla tyto části: 

[16,28] 

I. Smluvní strany 

• Informace o smluvních stranách (název, IČO, DIČ, adresy) 

• Oprávněné osoby k jednání ve věcech smluvních, technický a 

ekonomických 

• Bankovní spojení obou smluvních stran 

II. Předmět plnění 

• Definování předmětu smlouvy s výkresovou dokumentací a 

technickou zprávou 

• Objem prací a specifikovaný výkaz výměr 

• Způsob zpracování víceprací a méněprací, jejich rozsah a odůvodnění 

III. Čas plnění 

• Časové termíny dle odsouhlaseného harmonogramu 

• Přípravné práce spolu se zařízením staveniště 

• Datum zahájení výstavby 

• Datum ukončení výstavby 

• Datum předání stavebního díla 

IV. Cena předmětu plnění 

• Smluvená výše ceny 

• Cenová úroveň zakázky a její zatřídění 

• Dohoda o stanovení způsobu ceny 

• Cenovou doložku 

• Dohodu o cenových podkladech 

• Další dohody dle potřeb díla 

V. Platební podmínky 

• Způsob zálohový plateb a splátek 

• Fakturační podklady 

• Platební kalendář  
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• Konečné fakturace a pozastávky 

VI. Dokumentace 

• Údaje o projektantovi 

• Druh projektové dokumentace 

• Počet výtisků 

• Datum předání 

• Lhůty zpracování dodatků k dokumentaci 

• Konání autorského dozoru 

VII. Staveniště 

• Vymezení připravenosti staveniště 

• Datum předání staveniště 

• Způsob předání staveniště 

• Vymezení stran, která platí provoz staveniště 

• Likvidace 

VIII. Další ujednání 

• Spolupráce dodavatele se stavebním dozorem investora 

• Předání zrealizovaných prací 

• Popis vedení stavebního deníku 

• Certifikace a revizní zprávy 

• Předání DSPS 

IX. Předání a převzetí díla 

• Vyzvání dodavatele směrem k investorovi k předání díla 

• Reklamace a zápis vad 

• Písemný protokol o předání a převzetí díla podepsán oprávněnými 

osobami 

• Termíny odstranění vad a nedodělků 

X. Záruky za kvalitu díla 

• Určení kvality díla podle technických norem 

• Termín trvání záruky a její podmínky 

• Datum začátku plnění záruky 

XI. Smluvní pokuty 
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• Pokuty za nedodržení kvality 

• Pokuty za platební nekázeň 

• Pokuty za nedodržení lhůt 

XII. Závěrečná ustanovení 

• Počet výtisků smlouvy 

• Způsoby změn ve smlouvě 

XIII. Podpisy a datum 

• Datum podpisu smlouvy 

• Jména, podpisy a razítka smluvních stran 

[16] 

3.3 Předvýrobní příprava stavební zakázky 
 

 Předvýrobní příprava ve stavební firmě navazuje na činnosti 

provedené v nabídkové přípravě. Tato navazující část stavební přípravy 

započne pouze za předpokladu, že byla předchozí dodavatelská nabídka 

úspěšná a s investorem je podepsána smlouva o dílo. O smlouvě se v tomto 

bodu může ještě jednat na úrovni podniku se zákazníkem, ale pouze 

v soukromém sektoru. Ve veřejném sektoru se již o smlouvě nejedná a 

postupuje se dle náležitostí smlouvy o dílo. Podle velikosti firmy a její 

organizační struktury je vysoutěžená zakázka přidělena divizi, provozní 

jednotce či manažerovi stavby. 

 Zakázka je následně zavedena do evidence podniku. Přiřadí se stavbě 

evidenční čísla a názvy. Budou vedeny na veškerých dokladech, které se 

týkají stavební zakázky a budou postupně zaúčtovány veškeré náklady i 

výnosy určité stavby. Další nutností v přípravě je vytvořit podrobnější 

časový plán a upřesnit termíny dodávek a provádění stavebních prací dle 

jejich technologické a technické návaznosti a vyčlenit nástupy 
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subdodavatelů, aby nedocházelo k prostojům a zpoždění doby plánované 

výstavby. 

 Dále je potřeba zajistit povolení pro nutné zábory ostatních ploch 

mimo vymezený obvod stavebního pozemku, (v soukromém vlastnictví za 

úplatu, ve státním sektoru za poplatek stanovený obecní vyhláškou o 

místních poplatcích). V pořadí další povinností je obstarat souhlas vlastníka 

a pověřeného správce o zvláštním užívání komunikace či veřejného 

prostranství. Poté uzavřít smlouvu o výpůjčce nebo o pronájmu veřejného 

prostranství. Bude-li tento zábor znamenat zásah nebo omezení dopravní 

situace, je nutností zajistit od příslušného odboru dopravy dopravně 

inženýrské rozhodnutí (DIR) na základě vypracované situační dokumentace 

tzv. dopravně inženýrské opatření (DIO).  Pokud je dopravní opatření ve 

větším rozměru a jedná se o složitější projekt, je lepší přenechat tvorbu DIO 

specializované firmě. K vytvořenému DIO musí vydat stanovisko Policie ČR. 

 V dalším kroku předvýrobní přípravy se musí řešit napojení 

staveniště na zdroje vody a elektrické energie a případných dalších zdrojů 

potřebných k výstavbě. Při zajišťování zdrojů je možná součinnost investora 

se správci sítí k povolení odběru potřebného příkonu, pokud není na stavbě 

k dispozici. Také se řeší odvodnění staveniště či stavební jámy a zjišťuje se 

hladina spodní vody, která by mohla znamenat riziko při výstavbě. 

 V neposlední řadě jsou řešeny hlavní zdroje při provádění zakázky, 

tedy lidé, stroje, energie a materiál. Dále se zajištuje zařízení staveniště, 

obstarávají se subdodavatelé a dále se upřesňuje poddodavatelský systém. 

V návaznosti na prováděné subdodávky se zřizují navazující činnosti jinačích 

subdodavatelů a sepisují se s nimi SoD na plnění v daných termínech dle 

harmonogramu stavby. Při zařizování subdodávek je důležitou součástí 



28 

 

sledovat jejich nabídky a porovnávat je s položkovým rozpočtem, tak aby 

firma dosahovala ziskovosti a ne ztráty. 

[8,9] 

 

Obr. 5 – Činnosti dodavatele v předvýrobní přípravě [9; vlastní tvorba] 

 

3.3.1 Zařízení staveniště 

 Prostor zařízení staveniště je ten, na kterém se provádí stavba a 

příslušné prostory, které slouží k jejímu chodu. Zařízení staveniště je na 

každou stavbu specifické a individuální, záleží na potřebách a velikosti 

budovaného objektu. Upřesnění požadavku na zařízení staveniště je 

popsáno v zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a současně i v zákonu č. 

183/2006 Sb., ve stavebním zákonu. 

 Hlavními požadavky na staveniště je, že musí být po svém obvodu 

oploceno do výšky alespoň 1,8 m v zastavěném území a vstupy na 

staveniště musí být uzamykatelné a označeny značkami se zákazem vstupu 

nepovolaným osobám. Zařízení staveniště nesmí narušovat chráněná 
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území a ochranná pásma. Staveniště by mělo být navrženo tak, aby 

realizace projektu byla plynulá a především bezpečná. Dále by na staveništi 

měly být zajištěné skladovací plochy pro ukládání stavebního materiálu a 

výrobků. Před převzetím staveniště se musí provést vyznačení všech 

inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich narušení. 

 Staveniště se skládá ze tří základních částí. První je provozní část, 

která obsahuje kanceláře, sklady, komunikaci energetické zdroje a rozvody. 

Druhou částí je výrobní část, ve které jsou řešeny výrobny směsí, dílců a 

armovací prostory. Poslední částí jsou sociální a hygienické prostory, které 

jsou navrženy vždy dle potřeb stavby. 

[1] 

 

Obr. 6 – Členění zařízení staveniště [1; tvorba vlastní] 

 

OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STROJE

PROVOZNÍ ČÁST VÝROBNÍ ČÁST
SOCIÁLNÍ A 

HYGIENICKÁ ČÁST

Komunikace a objekty Výrobny dílců Šatny

Zařízení BOZP Příprava výztuže Hygienické zařízení

Sklady a skládky Výrobny směsi WC

Dílny a opravny Ubytovna

Kanceláře

Rozvody energií

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
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3.4 Výrobní příprava a realizace 

Příprava výrobní se napojuje na podklady a dokumenty z předvýrobní 

přípravy, které jsou doplněny o důsledky a rizika vyplývající z aktuální 

situace stavby. Výrobní příprava především respektuje smlouvu o dílo a 

dohody, které vzniknou v průběhu realizace mezi účastníky stavebního 

procesu.  

K primárním úkolům výrobní přípravy řadíme zajištění zdrojů na 

správné místo v požadovaném čase, ale i v řádné kvalitě a množství, tak aby 

byly při tom byly dodrženy plánované náklady. Veškeré zdroje musí výrobní 

příprava zajistit tak, aby doprava a návaznost byla součinná se situací na 

staveništi. Důležitým krokem ve výrobní přípravě je zařídit, co 

nejdokonalejší koordinaci všech zapojených subjektů a zařídit pravidelný 

chod stavby, jelikož při výstavbě dochází často k časovým výkyvům a 

odchylkám.  

Hlavními vstupy, které vedou ke zpracování výrobní přípravy, je předaná 

projektová dokumentace, signovaná smlouva o dílo a předchozí dokumenty 

zpracované v nabídkové a předvýrobní přípravě ve stavební firmě, 

obsahující tyto dokumenty: 

• Výrobní kalkulace, 

• Kontrolní a zkušební plán, 

• Plán subdodávek, 

• Plán organizace výstavby, 

• Zařízení staveniště, 

• Aktuální časový plán. 
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Výše zmíněné kroky vedou ke kvalitnímu zajištění vlastní realizace 

zakázky. Mezi základní předpoklady výroby je nutné, aby vedoucí pracovníci 

byly dokonale seznámeni s projektovou dokumentací, rozpočtem, plány 

nákladů, o poptávaných subdodavatelích a veškerých souvisejících dokladů, 

dohod a smluv. Výrobní příprava se řídí bezpečnostním managementem a 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

K hlavním výstupům a dokumentů výrobní přípravy se řadí výrobní 

faktury, výsledné kalkulace, operativní plány a závěrečné vyhodnocení 

stavby. Tyto dokumenty se postupem času a vývoje stavby zpřesňují, 

přičemž respektují parametry základní přípravy. V průběhu realizace může 

docházet k jejím odchylkám z příčin vlivu počasí, vadám v projektové 

dokumentaci, změnám zadavatele či nedodržení termínu subdodávek aj., 

na vyvolané změny navazuje stavba aktualizovanými potřebami na 

zabezpečení plynulého chodu výstavby. 

Zhotovitel stavby je povinen se řídit podle stavebního zákona a 

realizovat stavbu v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu nebo jinými 

opatřeními. Dále musí při provádění dodržovat obecné požadavky výstavby, 

řídit se podle ověřené projektové dokumentace a dbát na technické normy 

a technické předpisy. V neposlední řadě zhotovitel musí dodržovat 

povinnosti k ochraně života a zdraví při práci a dbát na životní prostředí.

           [8,9] 
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4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

4.1. Platná legislativa 
 

Zaměstnavatelský subjekt musí ve svém podnikání mít přehled o 

právech a povinnostech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Firma se musí řídit a pozorně se věnovat bezpečnostním předpisům, 

technologickým postupům, provozním a místním řádům, bezpečnostním 

listům a dalším předpisům. Samotný zaměstnavatel by měl pravidelně 

zařizovat školení v oblasti BOZP, tak aby nedocházelo k nehodám a 

předcházelo se možným rizikovým faktorům úrazovosti. 

Zaměstnavatel musí mít přehled o právních předpisech, které jsou 

úzce spjaty s BOZP. V každé zemi mají podnikatelské subjekty jiné 

podmínky a zákony, které musí dodržovat. Česká republika se řídi zákony 

nejen naší země, ale také zákony, které vymezila Evropská Unie. 

V současnosti se v oblasti BOZP řeší také požární ochrana, která je úzce 

spjata právě s bezpečnostní práce. Kontroly a dodržování bezpečnosti 

ochrany a zdraví při práci, zajišťuje oblastní inspektorát práce. 

[11] 

4.1.1 Právní předpisy v ČR 
 

- zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon 

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

- zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci). 
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- vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, 

- vyhláška č. 48/1982 Sb. (v platném znění), kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 

- vyhláška č. 77/1965 Sb. – o kvalifikaci obsluh stavebních strojů, 

- vyhláška č. 19/1979 Sb. – kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a 

stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti používání, ve znění 

pozdějších předpisů, 

- zákon č. 174/1968 Sb. ve znění zákona č. 338/2005 Sb. o státním odborném 

dozoru nad bezpečností práce, 

- zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

- vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací 

do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, 

podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických 

expozičních testů a náležitosti prací s azbestem a biologickými činiteli, 

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci, 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky, 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce 

a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 

provozování dopravy dopravními prostředky, 
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- nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích 

a dezinfekčních prostředků, 

- vyhláška č. 73/2010 o stanovení vyhrazených elektrických technických 

zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich 

bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních), 

- vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění 

pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany 

staveb, 

- vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti 

při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. 

[11,19] 

 

4.1.2 Právní předpisy a směrnice EU 
 

- Směrnice rady 89/391/ES z 12. června 1989 o zavedení opatření pro 

zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

- Směrnice Rady 95/63/ES ze dne 5. prosince 1995, kterou se mění směrnice 

89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro 

používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci. 

- Směrnice Rady 89/656/EHS o minimálních požadavcích na BOZP pro 

používání OOPP zaměstnanci při práci. 

- Směrnice Rady 90/270/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci se zobrazovacími jednotkami. 

- Směrnice Rady 92/58/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost 

a/nebo zdravotní značky na pracovišti. 
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- Směrnice rady 93/95/EHS, kterou se mění směrnice 89/686/EHS o 

sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních 

ochranných pracovních prostředků (OOPP). 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/10/ES o požadavcích pro 

zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků před rizikem spojeným s 

expozicí fyzikálním faktorům (hluk). 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/44/ES o minimálních 

požadavcích pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků před 

rizikem spojeným s expozicí fyzikálním faktorům (vibrace). 

[11,19] 

4.2 Analýza rizik bezpečnosti na stavbách 

 Analýza rizik je proces zabývající se identifikaci a následné eliminaci 

a snížení hrozeb a rizik na stavbě. Tento proces je rozdělen na vyhledávání 

rizik, přijímání opatření, vedení dokumentace BOZP, informování a 

sledování a kontrol.  U analýzy rizik je vždy velmi důležité správně definovat 

riziko, a to především jak je myšleno, z důvodu správného následného 

postupu, neboť každé riziko a hrozba má svůj specifický postup, jak má být 

eliminováno a nebo sníženo na přijatelnou hodnotu. 

[17] 

4.2.1 Vyhledávání rizik 

Vyhledávání rizik je následně rozděleno do sekcí analýzy, identifikace, 

hodnocení a posouzení rizik. U vyhledávání rizik jde tedy následovně také o 

správnou specifikaci rizika z důvodu upřesnění hrozby a nebezpečí.  U 

nalezeného rizika je zaměstnavatel povinen přijmout opatření k odstranění 

rizika. Pokud však nejde riziko odstranit, je důležité vyhodnotit a přijmout 
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opatření, tak aby ohrožení zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno na 

přijatelnou hodnotu. 

[17,18] 

4.2.2 Analýza rizik 

U tohoto procesu je důležité se držet těch to čtyř bodů. Identifikace 

nebezpečí tedy stanovení primárních a sekundárních hrozeb. Jejich 

správnou definici a popis nebezpečí. Vyhodnocení hodnoty nebezpečí tedy 

kvantifikaci rizika. To znamená, jaká je pravděpodobnost hrozby a 

následovná výše ztráty. Následuje tvorba plánu, kde je popsána reakce na 

specifické riziko. Z plánu vyplývá, zda bude riziko akceptovatelné, snížené 

na přijatelnou hodnotu či pojištěno. Poslední bodem je vyhodnocení celého 

procesů a všech udělaných kroků. 

[17] 

4.2.3 Hodnocení a posouzení rizika 

 Hodnocení rizika se řídí směrnicí rady č. 89/391/EHS. Povinnost 

hodnocení rizik je jedním ze základních principů v BOZP. U hodnocení rizik 

jde o zjištění rizik, které jde předvídat. Hodnocení rizik je posuzováno 

různými metodami. Jde především o to, aby bylo riziko zjištěno a následně 

se provádí opatření ke zmírnění či eliminaci rizika. 

 Při posuzování rizika, je úkolem určit možné následky a celkové 

hodnocení rizika, které vyplývá z nebezpečí. Následně díky již existujícím 

opatření zhodnotit, či je riziko přijatelné nebo nikoliv. 

[18] 
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Obr. 7 – Analýza rizik v podniku [18, tvorba vlastní] 
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4.3 Požadavky BOZP při práci na staveništi 
 

 Při vykonávání pracovních činností ve výstavbě vzniká mnohem větší 

riziko vzniku pracovního úrazu, něž při pracích nevýrobního charakteru. Ve 

staveništním provozu je vyšší pravděpodobnost selhání lidského faktoru, 

jelikož ve stavebnictví je velký výskyt nekvalifikovaných pracovníků, 

pracovníci bývají více unavení či ve stresu. Velké množství pracovních úrazů 

vzniká v důsledku nedodržování a porušování bezpečnostních předpisů a 

směrnic, kdy pracovníci neohrožují pouze sebe, ale i své kolegy a jejich 

zdraví. Každá stavba má jiné nároky na staveniště, tudíž se podle něj odvíjí 

i bezpečnostní požadavky na ochranu zdraví při práci. V nařízení vlády 

č.591/2006 Sb. jsou uvedeny obecné požadavky zajištění staveniště, od 

kterých se odvíjí následně individuální požadavky na bezpečnost práce a 

ochranu zdraví na staveništi. 

[11,21] 

4.3.1 Obecné požadavky zajištění staveniště 
 

 Stavba nebo staveniště musí být zajištěno tak, aby byl zamezen vstup 

všem nepovolaným osobám. Je-li staveniště v zastavěném území musí být 

ohrazeno oplocením v minimální výšce 1,8 m, tak aby bylo dostatečnou 

překážkou ke vstupu nepovolaným osobám a zvědavým dětem. Zákaz 

vstupu nepovolaným lidem musí být vyznačen bezpečnostní značkou u 

každého vstupu a příjezdové cestě na staveniště. 

[21] 
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4.4 Zadavatel stavby 
 

Zadavatel stavby je buď majitel stavby nebo investor, který si najímá 

stavební firmy, které jsou povinny vykonat stavební činnost do určitého 

dohodnutého termínu za stanovenou finanční částku. Taktéž zadavatel 

stavby má své určité povinnosti stejně jako zhotovitel stavby v oblasti BOZP 

na stavbě, které jsou opět vymezeny zákonem č. 309/2006 Sb. Následně se 

tyto povinnosti týkají především přípravné fázi projektu, především tedy 

dokumentům které, se týkají bezpečnosti práce. 

[20] 

4.4.1 Povinnosti zadavatele 
 

• určit počet koordinátorů BOZP, pokud je více koordinátorů na stavbě, 

je zadavatel povinen vymezit určitá pravidla jejich spolupráce mezi 

sebou 

• zadavatel je povinen před veškeré podklady, informace které, souvisí 

s jeho prací koordinátorovi, i s veškerými informacemi o fyzických 

osobách, které se smí pohybovat a zdržovat se na staveništi, 

• je povinen doručit oznámení o zahájení práce oblastnímu 

inspektorátu práce a to nejpozději v období 8 dnů před předání 

staveniště do rukou zhotovitele, 

• zpracovat plán BOZP v případě že: 

budou na staveništi vykonávány práce a činnosti které budou 

vystavovat pracovníky výšenému ohrožení života tak tak také zdraví. 

Tyto činnosti jsou definovány v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

[20] 
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4.5 Zhotovitel stavby 
 

Zhotovitel stavby je osoba která, provádí na stavbě jak stavební, tak i 

montážní práce. Tyto práce provádí pro jinou právnickou či fyzickou osobu 

na jejím pracovišti. Jde o stavební firmu která, provádí výstavbu stavby ve 

sjednaném finanční objemu a také ve sjednaném časovém termínu. 

Zhotovitel stavby má povinnost řídit se a dodržovat požadavky a veškeré 

podmínky dle zákona č.  3009/2006 Sb., podle kterého se bude řídit po celou 

dobu výstavby a její realizace.  

[12] 

 

4.5.1 Povinnosti zhotovitele stavby 
 

Zhotovitel stavby má povinnost spolupracovat s koordinátorem, a to 

z toho důvodu, aby koordinátor mohl svou práci provádět správně, a to ve 

všech směrech. Zhotovitel stavby má povinnost poskytnou veškeré 

informace právě koordinátorovi, také s podklady které, jsou nezbytně 

nutné pro jeho činnost. Zhotovitel stavby je povinen: 

• nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že 

informoval koordinátora BOZP (pokud není ustanoven, pak 

zadavatele stavby) o rizicích vznikajících při pracovních nebo 

technologických postupech, které jako zhotovitel se svými 

případnými pod zhotoviteli zvolil, 

• udržování pořádku a čistoty na pracovišti, 

• provádět kontroly strojů, zařízení, nástrojů apod., 

• předcházení zdravotním rizikům spojenými s ručním přemisťováním 

břemene, 

• rozmístění jednotlivých pracovních stanovišť, 
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• jak již bylo zmiňováno výše: poskytovat koordinátorovi součinnost 

potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do 

přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a 

podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, 

• brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, 

• zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, 

• dodržovat postup dle dohodnutých opatřeních. 

[20] 

4.6 Technický dozor 

 Dle § 152 odst. 4 stavebního zákona je dáno, že u staveb, které jsou 

financovány z veřejných peněz je stavebník povinen zajistit technický dozor 

stavebníka pro provádění stavby fyzickou osobou, která vlastní oprávnění 

dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Technickým 

dozorem může být osoba autorizovaného inženýra, autorizovaného 

technika nebo autorizovaného architekta, a to pouze pro vybrané činnosti 

na které vlastní danou autorizaci. 

[23] 

4.7 Koordinátor BOZP 

 Hlavním úkolem koordinátora BOZP je zajistit na staveništi 

bezpečnost práce více účastníků na jedné stavbě, jak v etapě realizace, tak 

už i přípravy stavby. Povinností investora je zajistit koordinátora BOZP 

podle takzvaných limitů, které jsou vedeny v zákoně č. 309/2006 SB. a 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Povinnost zajistit 

koordinátora BOZP je nutné, pokud trvání stavby je delší než 30 pracovních 

dnů a také se v délce výstavby bude pohybovat současně 20 osob a více. 
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V roli investora je nutností zajistit roli koordinátora BOZP, pokud budou 

prováděny práce s vyšším rizikem úrazovosti. Jako u prací, kde hrozí pád 

z výšky, manipulace s těžkými stavebními díly (konstrukcemi z kovů, dřeva 

nebo betonu), v místech, kdy hrozí sesuv půdy aj. 

[13,24,25] 

 

4.8 Povinnosti zaměstnanců BOZP při práci 
 

 Všichni zaměstnanci jsou povinni dbát o svou vlastní bezpečnost a 

své zdraví, ale také o bezpečnost osob, kterých se bezprostředně dotýká 

jejich jednání. Při práci jsou povinni: 

• podílet se na vytváření bezpečného pracovního prostředí, zejména 

dle podnikových směrnic a opatření vydaných zaměstnavatelem, 

• oznamovat svému nadřízenému vedoucímu závady a nedostatky na 

pracovišti, které ohrožují a závažným způsobem by mohly ohrozit 

bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, 

• spolupracovat se zaměstnavatelem v prevenci rizik, aby 

zaměstnavatel mohl zajistit zdraví neohrožující podmínky pro práci, 

• dle své vykonávané práce se podle svých možností a schopností 

podílet na odstranění nedostatků zjištěných při kontrolách. 

[11,14,22] 
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5 Společnost STAVBY SR group, s. r. o. a řešená zakázka 

5.1. Informace o společnosti 

Název:   STAVBY SR group, s. r. o. 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Adresa:   Pančava 128, Příluky, 760 01 Zlín 

IČO:    09224289 

Datum vzniku:  5. červen 2020 

Základní kapitál:  2 000 000 Kč 

 
Obr. 8 – Organizační struktura firmy [29] 

 

5.1.1 Charakteristika společnosti 

Společnost STAVBY SR group, s.r.o. vznikla ve zlínském kraji. Firma 

vznikla spojením dvou stavebních společností STAVEX BV, s.r.o. a REMAT 

PLUS Zlín, s.r.o., obě tyto firmy působí na stavebním trhu přes 20 let. 

V oblasti svého podnikání se zabývá: výstavbou bytových a nebytových 

prostor, ostatní úklidovou činností, velkoobchodem a maloobchodem, 

opravou a údržbou motorových vozidel a dalším šesti obory podnikání. 

K veškerým svým činnostem podnikání firma vlastní živnostenská 
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oprávnění. Firma zaměstnává desítky zaměstnanců, tudíž se jedná o firmu 

malého až středního rozsahu. Hlavním cílem společnosti je realizovat 

nejnáročnější projekty v prvotřídní kvalitě. 

[30] 

5.1.2 Referenční stavby 

• Vodní dílo Nové Mlýny – oprava přemostění přelivového objektu 

 

Obr. 9 – Vodní dílo Nové Mlýny [30] 

 

• Most přes Střelický potok – oprava mostu ulice Na Hrázi 

 

Obr. 10 – Most přes Střelický potok [30] 
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• Oprava komunikace – Brankovice, ulice Tasova 

 

Obr. 11 – Oprava komunikace Brankovice [30] 

 

5.2 Základní údaje o zakázce 

Předmětem praktické časti této diplomové práce je stavba s názvem 

„I/43 Milonice, průtah a I/43 Milonice, odbočovací pruh“. Zájmové území 

stavby úpravy vozovky silnice I/43 se nachází v úseku extravilánu mezi 

obcemi Milonice a Závist. Rozsah řešeného území je dán úsekem cca 69,8m 

od konce/začátku obce Milonice do vzdálenosti cca 136,5m za osou 

napojení (křižovatkou) silnice III/37715. Stavba je převážně umístěna ploše 

silnice I/43 a v menší míře na stávajícím zemním tělese silnice nebo na 

okolních plochách zemědělsky využívané půdy.  

Stavba má charakter úpravy stávající komunikace v extravilánu bez 

dopadů na územně plánovací dokumentace okolních obcí Milonice a Závist. 

Stavba je stavbou dopravní infrastruktury a bude umístěna na plochách pro 

tento účel vymezených. Stavba zahrnuje obecně úpravu povrchu vozovky 

I/43 v daném rozsahu v šířce dvou průběžných jízdních pruhů. 
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Obr. 12 – Situace širších vztahů [tvorba vlastní] 

 

5.2.1 Identifikační údaje zakázky 

 Název: „I/43 Milonice, průtah a I/43 Milonice, odbočovací pruh“ 

 Objednatel: OHL ŽS, a.s. 

   se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00 

zastoupený v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Brně, oddíl B, vl. 695 

IČO: 46342796 

 Zhotovitel: STAVBY SR group, s.r.o. 

   se sídlem Zlín, Příluky, Pančava 128, PSČ 760 01 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Brně, oddíl C, vl. 117918 

IČO: 09224289 

 Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

   se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

   IČO: 65993390 

 Projektant: Linio Plan, s.r.o. 

   se sídlem Sochorova 23, PSČ 616 00 Brno 

   IČO: 27738809 
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5.2.2 Konstrukční a stavebně technické řešení 

I/43 Milonice, průtah 

 
SO 021 – Příprava území 

Obsahem předmětného objektu SO 021 jsou práce spojené s 

přípravou území na stavbu. Jedná se především o skácení stromů a 

odstranění pařezů, smýcení keřů, sejmutí ornice a humózního horizontu, 

odstranění svodidel. A také o ochranu stromů v blízkosti stavby před jejich 

poškozením stavební činností. 

[31] 

SO 102 – Rekonstrukce silnice I/43 

Tento hlavní objekt řeší rekonstrukci kompletní rekonstrukci vozovky 

silnice I/43 v průtahu obcí Milonice okr. Blansko a ve dvou kratších úsecích 

extravilánu-před obcí a za obcí Milonice, tj. začátek úpravy objektu je ve 

směru od Brna. Konec úpravy objektu je situován v km 0,458 383 

projektového staničení v druhém úseku extravilánu tj. 69,8 m za 

koncem/začátkem obce Milonice, kde navazuje na začátek související akce 

„I/43 Milonice, odbočovací pruh“. V trase silnice I/43 v rozsahu 

předmětného budou v km 0,234 60, 0,258 80 a 0,334 40 nově položeny 

chráničky přes celou šířku komunikace. Chráničky se využijí v následujícím 

období po dokončení stavby pro položení kabelů NN, optického 

sdělovacího vedení a VO, které se připravují v rámci jiných investičních akcí 

a jiných investorů. Oprava komunikace dále zahrnuje vyrovnání a úpravu 

šířky nezpevněné krajnice vozovky na obou stranách vozovky a obnovu 

stávajícího bezpečnostního zařízení (vodící sloupky a svodidla). 

[31] 
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SO 121 – Úprava místních komunikací 

SO 121 řeší opravu povrchu vozovek v napojení místní komunikace v 

km 0,314 v úseku intravilánu obce Milonice. Na rekonstruovanou 

průběžnou komunikaci I/43 se napojuje pouze jedna místní komunikace v 

průtahu obce. MK se připojuje dvěma rameny, respektive velká plocha 

křižovatky je rozdělena na dvě obousměrně pojížděná ramena ostrůvkem 

trojúhelníkového tvaru, který je nezpevněný a kolem tohoto ostrůvku je 

prstenec šířky cca 1,75m zpevněný z žulových kostek. Zbývající plocha 

napojení MK je z asfaltu. 

[31] 

SO 122 – Úprava napojení účelových komunikací 

Obsahem objektu SO 122 je nezbytná úprava napojení tří účelových 

komunikací vyvolaná rekonstrukcí průběžné silnice I/43. Povrch účelových 

komunikace je proveden z AB krytu bez oddělení vozovky hlavní 

komunikace od vedlejší nájezdovým obrubníkem. V mírně odsazené hraně 

napojení ÚK km 0,242 80 na sil. I/43 je proveden dvouřádek z kostky ostatní 

napojení ÚK jsou bez dvouřádku z kostek. Účelové komunikace v intravilánu 

obce jsou lemovány betonovými nebo kamennými obrubníky proměnné 

výšky (cca 0,12m) a kvality případně nezpevněnou krajnicí nebo zelení. 

Účelová komunikace v extravilánu obce je oboustranně lemována 

nezpevněnou krajnicí. V některých místech je podél pravé nebo levé strany 

veden souběžný chodník za hranou silniční obruby. Tam, kde není chodník, 

se za obrubou nachází nezpevněná plocha pro veřejnou zeleň. 

[31] 
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SO 131 – Chodníky 

Obsahem objektu SO 131 je nezbytná úprava chodníků v úseku 

intravilánu průtahu obce Milonice vyvolaná rekonstrukcí průběžné silnice 

I/43 a zároveň kompletní výměna krytu chodníků a nástupišť autobusových 

zastávek zpevněných asfaltem nebo starou dlažbou 30x30cm. Obsahem 

objektu SO 131 je předláždění úseku chodníku ze žulových kostek. Chodníky 

jsou provedeny většinou z asfaltu, méně pak klasické středněformátové 

betonové dlažby a v krátkém úseku pak z žulových kostek. Chodníky jsou 

lemovány většinou chodníkovými obrubníky. 

[31] 

SO 151 – Sjezdy k nemovitostem 

Obsahem objektu SO 151 je nezbytná úprava sjezdů k nemovitostem 

v úseku intravilánu průtahu obce Milonice vyvolaná rekonstrukcí průběžné 

silnice I/43. 

[31] 

SO 152 – Hospodářské sjezdy 

Obsahem objektu SO 152 je úprava stávajících hospodářských sjezdů 

a sjezdů obecně v úsecích extravilánu (mimo zástavbu průtahu obce 

Milonice) v závislosti na úpravě silnice I/43. 

[31] 

SO 181 – Přechodné dopravní opatření 

Obsahem předmětného objektu SO 181 jsou dopravní opatření 

zajišťující veřejný provoz v dané lokalitě při realizaci všech objektů stavby 
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tzn. práce spojené se zabezpečením veřejného provozu v době výstavby 

přechodnou místní úpravou. Jedná se o provizorní objekt. 

[31] 

I/43 Milonice, odbočovací pruh 

SO 020 – Příprava území 

Obsahem předmětného objektu SO 020 jsou práce spojené s 

přípravou území na stavbu. Jedná se především o skácení stromů a 

odstranění pařezů, smýcení keřů, sejmutí ornice a humózního horizontu, 

odstranění svodidel. A také o ochranu stromů v blízkosti stavby před jejich 

poškozením stavební činností a přesun kamenného mezníku. 

[32] 

SO 101 – Rozšíření silnice I/43 

Tento hlavní stavební objekt řeší rekonstrukci povrchu a rozšíření 

silnice I/43 o odbočovací pruh v úseku extravilánu mezi obcemi Milonice a 

Závist, tj. začátek úpravy objektu je ve směru od Brna v místě cca 69,8m od 

konce/začátku obce Milonice v km 17,336 provozního staničení. Konec 

úpravy objektu je pak v km 17,661 provozního staničení v místě cca 136,5m 

za osou napojení (křižovatkou) silnice III/37715. Zahrnuje kompletní 

rekonstrukci jednoho ze dvou stávajících propustků pod komunikací silnice 

I/43 (v km 0,308) v předmětném úseku, sanaci vtokového a výtokové 

objektu zbývajícího propustku v km 0,09795 a úpravu vozovky 

v předmětném úseku silnice I/43 (délka 0,32532 km) s rozšířením o 

odbočovací pruh vlevo ve směru od Brna. Rekonstrukce silnice I/43 

zahrnuje úpravu horních vrstev vozovky stávajícího zpevnění s rozdílnou 

úpravou levé a pravé strany vozovky a rozšířením komunikace s novou kcí 



51 

 

vozovky o navržený odbočovací pruh vlevo ve směru od Brna. Rozšířením o 

vložený odbočovací pruh a nutností rozšířit stávající nezpevněnou krajnici 

na levé straně silnice o šířku 1,0m pro zřízení pásu pro pěší provoz v úseku 

mezi Milonicemi a křižovatkou se sil.III/37715 bez možnosti přisypání 

stávajícího svahu zemního tělesa vlevo dojde k částečné úpravě směrového 

vedení trasy vychýlením osy doprava (ve směru projektového i pasportního 

staničení) a částečné úpravě výškového vedení nivelety dané vychýlením 

osy komunikace i požadavkem na zvýšení tloušťky stávající konstrukce dle 

zpracované aktualizace diagnostiky vozovky. 

[32] 

SO 120 – Oprava silnice III/37715 

SO 120 řeší úpravu povrchu napojení (křižovatky) silnic III/37715 na 

upravenou (o cca 0,07m zvýšenou) hranu silnice I/43 v úseku SO 101 tj. 

extravilánu mezi obcemi Milonice a Závist. Silnice III/37715 (směr na Malou 

Lhotu a Žernovník) je na průběžnou komunikaci silnice I/43 napojena 

stykovou křižovatkou. Křižovatka (styková) bude částečně plošně upravena 

– zmenšena (jen v horní obrusné a ložné vrstvě) pro zlepšení rozhledových 

poměrů a příznivějšího úhlu napojení na I/43. Bude upravena v místě 

napojení v nezbytně nutném rozsahu daném výškovým napojením na 

průběžnou komunikaci silnice I/43. 

[32] 

 

SO 140 – Sjezdy 

SO 140 řeší úpravu jednoho sjezdu na pozemky vpravo respektive 

s napojením na stávající neoficiální polní cestu. Rozšířením silnice I/43 bude 

původní sjezd odsunut a nově upraven.      [32] 
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SO 180 – Přechodné dopravní opatření 

Obsahem předmětného objektu SO 180 jsou dopravní opatření 

zajišťující veřejný provoz v dané lokalitě při realizaci všech objektů stavby 

tzn. práce spojené se zabezpečením veřejného provozu v době výstavby 

přechodnou místní úpravou. Jedná se o provizorní objekt. 

[32] 

 

5.2.3 Členění stavby na jednotlivé objekty 

Číslo  Název 

I/43 Milonice, průtah 

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 

SO 021 Příprava území 

SO 102 Rekonstrukce silnice I/43 

SO 121 Úprava místních komunikací 

SO 122  Úprava napojení účel. komunikací 

SO 131 Chodníky 

SO 151 Sjezdy k nemovitostem 

SO 152 Hospodářské sjezdy 

SO 181 Přechodové dopravní značení 

I/43 Milonice, odbočovací pruh 

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 

SO 020 Příprava území 

SO 101 Rozšíření silnice I/43 

SO 120 Oprava silnice III/37715 

SO 140  Sjezdy 

SO 180  Přechodové dopravní značení 

 

Tab. 1 – Členění zakázky [tvorba vlastní] 
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6 Dodavatelská příprava a řízení 

 Příprava dodavatele na výstavbu je procesem, který je složen 

z několika dílčích kroků, na kterých se podílí velký počet zaměstnanců 

projektového týmu, ať už z výrobního či obchodního oddělení podniku. Tato 

kapitola se zaměřuje na zpracování přípravy stavební výroby z pohledu 

dodavatele stavby, kterým je firma STAVBY SR group, s.r.o. 

6.1 Vyhledání zakázek 

 
 Ve firmě STAVBY SR group, s.r.o., probíhá vyhledávaní stavebních 

zakázek hned několika způsoby. V první řadě se vyhledáváním zabývá tým 

zaměstnanců, který aktivně vyhledává veřejné zakázky na internetových 

serverech. Druhý možný způsob vyhledávaní zakázek v podniku je přes 

oslovování a poptávání obchodních kontaktů z předchozích realizací. Další 

možností, jak se podnik může ucházet o zakázku, když jej osloví samotní 

investoři, kteří byli s předchozí akcí či realizací spokojeni, a tedy mají dobré 

obchodní vztahy a reference na odvedenou práci. Ve společnosti STAVBY 

SR group, s.r.o. zodpovídá za vyhledávání zakázek tým přípravářů společně 

s jednateli společnosti. 

 

6.2 Fáze nabídkové přípravy 

Následující úkol přípravy spočívá ve vytvoření nabídkové ceny pro 

soutěženou zakázku. Za tuto fázi zodpovídá oddělení přípravy a útvar 

kalkulace cen. V této fázi pracuje tým přípravářů se slepým položkovým 

rozpočtem a důkladně se seznamuje s projektovou dokumentací. 

V případech, kdy se jedná a složitou výstavbu je nutností i fyzická prohlídka 
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budoucího staveniště. Oddělení přípravy také zajišťuje kontrolu výkazu 

výměr u všech položek, ale především u velkoobjemových, které by mohly 

výrazně ovlivnit budoucí cenu zakázky. Při kontrole mezi výkazem výměr a 

projektovou dokumentací často dochází k nesrovnalostem a nepřesnostem 

mezi těmito dokumenty. Ze zjištění nesrovnalostí se přípravář ihned obrací 

na zadavatele veřejné zakázky. 

Při tvorbě nabídky je přípravář v kontaktu se subdodavatelskými 

firmami, které se ucházejí a poptávají jednotlivé stavební části zakázky. 

Z poddodavatelských firem je poté vybrána ta s nejnižší cenou, která je ještě 

upravena dle podmínek generálního zhotovitele. Následně je nabídka 

zařazena do nabídkové ceny díla. 

Ke stanovení a ocenění položek rozpočtu firma používá také 

rozpočtářské programy od společnosti Aspe, do nichž však musí být 

zahrnuty také jednotlivé režie a potřeby firmy. Kompletní cenová nabídka 

je poté zkontrolována vedoucím přípravy. Pokud nabídka projede bez chyb 

a nedostatků kontrolou, tak je následně odeslána zadavateli k výběrovému 

řízení. Společně s podanou nabídkou se zasílají doklady o profesní 

způsobilosti a technické kvalifikaci a případné další dokumenty požadované 

zadavatelem stavby. 

6.3 Předvýrobní příprava 

 Při úspěšném vysoutěžení výběrového řízení přechází úkoly a 

zodpovědnost na výrobní útvar společnosti, který nese zodpovědnost za 

výstavbu projektu. Hlavním cílem předvýrobní přípravy je především 

rozdělení a rozvržení nejefektivnějších postupů při realizaci projektu. Ihned 

po podpisu smlouvy o dílo se začne zpracovávat časový harmonogram 

spolu s plánem organizace výstavby. 
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 Zodpovědným pracovníkem výstavby je vedoucí projektu, který 

úkoluje oddělení přípravy, aby zajistili výběr jednotlivých subdodavatelů 

podílejících se na výstavbě. Výběr poddodavatelů probíhá skoro stejně jako 

ve fázi přípravy cenové nabídky. V první řadě jsou osloveni uchazeči, které 

oddělení přípravy již kontaktovalo v předcházející fázi a ty, kteří o 

vysoutěženou zakázku projevili zájem. Při zajišťování poddodávek jsou 

osloveni i firmy a živnostníci, kteří mají pole působnosti v okolí a dané 

lokalitě. Všem osloveným a poptávaným firmám jsou zaslány podklady pro 

zajištění jejich činností spolu s časovým harmonogramem, tak aby 

důkladně mohli zpracovat své cenové nabídky. Po následném obdržení 

podaných subdodavatelských nabídek přichází část jejich vyhodnocení. 

Vyhodnocení probíhá většinou dvoukolově, když je kladen důraz na 

maximální snížení ceny a je ještě dostatek času před zahájením realizace, 

tak probíhá tříkolové výběrové řízení subdodavatelů. Z něj následně vzejde 

vítěz a je s ním sepsána SoD. 

6.4 Zajištění zařízení staveniště 

 Následujícím krokem a také posledním před zahájením samotné 

realizace je zajištění zařízení staveniště vycházející z plánu organizace 

výstavby. Na zařízení staveniště se společně podílí přípravář a 

stavbyvedoucí, kteří byli pověřeni vedoucím projektu. Při zřizování zařízení 

staveniště dochází k dopravě stavebních buněk a skladovacích kontejnerů, 

tak, aby byl zajištěn budoucí provozuschopný chod stavby. K zařízení 

staveniště je také nutné připojit potřebné zdroje energie, aby byly vytvořeny 

vhodné pracovní podmínky, zajištěn bezproblémový, a především 

bezpečný chod stavby. Celé staveniště musí být také dočasně oploceno, aby 

byl zamezen přístup neoprávněným osobám a nedošlo případnému úrazu. 
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6.5 Realizační fáze 

 Realizační fáze již představuje samotnou výstavbu projektu. Na 

průběh realizace dohlíží vedoucí stavby společně s mistry, kteří komunikují 

a spolupracují s oddělením přípravy. Úkolem stavbyvedoucího je zajistit 

kontrolu a dodržování časových lhůt, dohlížet na kvalitu provádění 

jednotlivých dílčích prací. Dále zajišťuje dodržování BOZP na pracovištích a 

zodpovídá za vedení stavebního deníku. Ve stavebním deníku jsou 

zaznamenávány veškeré pracovní dny stavby. V denních zápisech jsou 

vedeny informace o klimatických podmínkách, o prováděných pracích, o 

počtech pracovníků, o použité mechanizace, o kontrolních dnech, o 

přejímkách a kontrolních zkouškách. Další zápisy do stavebního deníku 

může provádět a má k tomu pravomoc technický dozor, inspektorát práce 

či stavební úřad. 

 V průběhu realizace probíhají pravidelní kontrolní dny, zpravidla 

konající se jedenkrát týdně. Na kontrolních dnech se projednává řešení 

dílčích detailů stavby v souladu s technologickými předpisy a normami. Řeší 

se případné odchylky od časového harmonogramu a návaznost dalších 

prací či další koordinace navazujících stavebních prací. Na kontrolních 

dnech se zpravidla scházejí zástupci zhotovitele, stavebníka, projektanta a 

dalších subdodavatelů. 

 V průběhu výstavby a realizace může dojít ke změnám, které jsou 

způsobeny například požadavky investora nebo chybami v projektové 

dokumentace, vznikají více práce a méně práce. Vzniklé více práce se musí 

řádně dokumentovat a evidovat, což zajišťuje stavbyvedoucí a vedení 

stavby. Tyto práce jsou následně odsouhlaseny a jejich platby se uplatňují 

formou dodatků a změnových listů zakázky. 
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 Při realizaci také dochází k průběžným kontrolám prováděných prací, 

kdy se zkoumá předepsaná kvalita a jakost díla, dle technologických 

postupů a předpisů. Vytváří se tzv. kniha kvalita, za jejichž vedení zodpovídá 

stavbyvedoucí. V knize kvality je vytvořen kontrolní a zkušební plán (dále 

KZP) výstavby jednotlivých činností. KZP se skládá z následujících souborů: 

• seznam vydaných KZP, 

• kontrolní a zkušební plán, 

• protokoly o zkouškách, 

• doklady o kvalitě nakupovaných materiálů, 

• certifikáty kvality, 

• evidenci neshod na zakázce. 

V průběhu doby realizace současně probíhá i činnost controllingu, za 

který nese zodpovědnost výrobní příprava spolu se stavbyvedoucím. 

Controlling se zabývá především dodržováním schváleného rozpočtu a 

dodržováním časového plánu výstavby. Má tedy především za úkol 

odhalovat odchylky od těchto plánů a upozorňovat na případný vznikající 

problém, který by mohl mít za následek prodloužený termín výstavby nebo 

radikální zvyšování nákladů. V controllingu tedy dochází každý měsíc ke 

sledování a vytváření prognóz a reportů ze stavby, které mají za úkol 

upozorňovat a informovat řídící management o postupu projektu. 

 Nedílnou součástí výstavbového projektu je fakturace prováděných 

služeb a prací. Tvorba faktur je tvořena podle odsouhlaseného soupisu 

provedených prací a služeb. Fakturační list uplatňuje zhotovitel vůči 

investorovi, případně poddodavatelská firma vůči hlavnímu dodavateli 

stavby. Fakturační podmínky jsou vždy sjednány již při podpisu SoD. Podle 
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fakturačního plnění, tak dochází ke kontrole plánovaných a skutečně 

vynaložených nákladů na prováděné dílo. 

6.6 Předání a převzetí stavby 

Po zrealizování a dokončení stavebního díla přichází závěrečné 

převzetí zhotoveného díla investorovi. Tuto výzvu k převzetí stavebního díla 

oznámí generální zhotovitel stavebníkovi pomocí zápisu do stavebního 

deníku. K následné přejímce díla dochází poté, až jsou odstraněny případné 

vady a nedodělky stavebních objektů. Při předání stavby musí zhotovitel 

zároveň předložit dokumentaci skutečného provedení stavby (dále DSPS) 

k rukou investora. Dále musí zhotovitel zpracovat závěrečnou zprávu 

stavebního díla, revizní zprávy, technické listy a ověřené certifikáty 

požadovaných materiálů. Dalšími dokumenty, které musí být připraveny při 

předání jsou kopie stavebních deníků, záznamy a protokoly o vyhotovených 

zkouškách, které vznikly v průběhu stavby. O finálním předáním a převzetí 

stavby je vyhotoven protokol, který je předán objednateli stavby. Pokud 

nejsou žádné výhrady, tak je protokol podepsán zainteresovanými stranami 

a protokol je archivován. 
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7 Dokumentace dodavatelské přípravy 

Před zahájením realizace zakázky je nutné zpracovat dokumentaci 

dodavatelské přípravy, která je nedílnou součástí výrobní přípravy. Hlavním 

cílem této dokumentace je stanovení nejvhodnějšího způsobu realizace, tak 

aby byly dosaženy cíle dodavatele a současně i podmínky investora. Obsah 

dokumentace není pevně stanoven a každá firma si stanovuje svou 

dokumentaci, která se odvíjí od velikosti podniku, ale také velikosti zakázky. 

Nejčastějšími výstupy dodavatelské přípravy jsou strukturní plán zakázky, 

časový harmonogram, finanční plán zakázky. Dále v této kapitole bude 

zpracován kontrolní zkušební plán, dopravní inženýrské omezení a analýza 

rizik ve společnosti STAVBY SR group, s. r. o. na řešenou zakázku. 

7. 1 Strukturní plán  

 Strukturní plán neboli hierarchická struktura zakázky má za úkol 

zobrazit dílčí části projektu v jednotlivých fází.  Použití této metody snižuje 

pravděpodobnost opomenutí důležitých úkolů a zobrazuje propojení a 

návaznost jednotlivých činností. Strukturní plán se skládá ze tří fází. Jde o 

fázi vyhledávací, prováděcí a o fázi užívání. Ve vyhledávací fázi se rozhoduje 

o tom, zda firma podá či nepodá nabídku, dle ekonomických a výrobních 

možností podniku. Realizační fáze je členěna do dalších podoblastí. První je 

fáze nabídky, kde je nabídka zpracována a podepsána smlouva o dílo. 

Následuje fáze přípravy, kde jsou popsány úkoly technologických předpisů, 

DIO a zařízení staveniště. Poté následuje samotná realizace stavebních 

objektů až do fáze dokončení a následného vyhodnocení. Samostatný 

strukturní plán zakázky I/43 Milonice průtah, odbočovací pruh je zpracován 

na obrázku č. 13 na straně 60.
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7.1.1 Strukturní plán zakázky 

 
Obr. 13 – Strukturní plán zakázky [tvorba vlastní]

I/43 Milonice průtah, odbočovací pruh

Vyhledávací 
fáze

Prováděcí
fáze

Fáze
užívání

Fáze nabídky
Fáze přípravy

stavby
Realizace stavby

Fáze
dokončovací

Fáze 
vyhodnocení

I/43 Milonice, průtah

SO 021 Příprava území

SO 102 Rekonstrukce silnice I/43

SO 121 Úprava místních komunikací

SO 122 Úprava napojení účelové komunikace

SO 131 Chodníky

SO 151 Sjezdy k nemovitostem

SO 152 Hospodářské sjezdy

SO 181 Přechodové dopravní značení

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Stavebně-technologická příprava

Dopravní inženýrské omezení 

Uzavření smluv se subdovavateli

Zařízení staveniště

Vypracovánínabídky

Smlouva s objednatelem

Odevzdánínabídky

Odstraněnívad a nedodělků

Závěrečné vyúčtování

Předánía převzetí stavby

Kolaudační řízení

Kolaudační rozhodnutí

Dokumentace skutečného provedení stavby

Celkové vyhodnocení projektu

Vyhledánízakázky

Rozhodnutí o podání nabídky

Rozbor zakázky

I/43 Milonice, odbočovací pruh

SO 020 Příprava území

SO 101 Rozšíření silnice I/43

SO 120 Oprava silnice III/37715

SO 140 Sjezdy

SO 180 Přechodové dopravní značení

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady



61 

 

7.2 Organigram zakázky 

Vazby v organigramu přehledně zobrazují nadřízenost a podřízenost 

různých organizačních jednotek, které se podíleli a spolupracovali na 

stavební zakázce I/43 Milonice průtah, odbočovací pruh. Organigram 

zobrazuje stupně řízení a rozsah odpovědností. 

 

Obr. 14 - Organigram zakázky [tvorba vlastní] 
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HT Road, s.r.o.

UNIQ UNIVER, s.r.o.

SEDOS stavby, s .r.o.
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7.3 Matice odpovědnosti 

 
Tab. 2 - Matice odpovědnosti [tvorba vlastní]
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7.4 Časové plánování 

Dalším důležitým podkladem pro kvalitní zpracování přípravy je 

časový harmonogram projektu, jelikož v dnešní době je kladen velký důraz 

na co nejkratší dobu provedení zakázky. Při tvorbě časového plánu je 

možné se setkat ve stavební praxi s pojmem Ganttův diagram. Časový 

harmonogram na realizovanou zakázkou je zpracován za pomocí softwaru 

MS Project. Výstupem výpočetního softwaru je diagram, který zobrazuje 

kalendářní plánované provádění jednotlivých stavebních prací na 

jednotlivých stavebních objektech. Jednotlivé úsečky diagramu a jejich 

délky značí délku trvání jednotlivých činností. Současně jsou 

v harmonogramu znázorněny návaznosti za pomocí jednotlivých šipek, 

které jsou propojeny do návazností na projekt. Takto zpracovaný a 

navržený harmonogram jasně umožňuje náhled, na správnost a návaznost 

prací v průběhu realizovaných prací na projektu výstavby. Do 

vypracovaného harmonogramu jsou také zpracovány plánované náklady 

na dílčí činnosti, ty se pak odrazí ve finančním plánu, tedy dalším 

dokumentu výrobní přípravy. Časový harmonogram také slouží při 

plánování a řešení subdodavatelského plánu a slouží k jeho sledování a 

kontrole.  

Časový harmonogram na zakázku I/43 Milonice průtah, odbočovací 

pruh je zpracován pouze na realizační část zakázky. Zpracovaný časový 

harmonogram je vytvořen na straně č. 64. 
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7.4.1 Časový harmonogram 

 
Obr. 15 - Časový harmonogram [tvorba vlastní]
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7.5 Cena zakázky 

Celková cena zakázky je stanovena dle poskytnutých rozpočtových 

nákladů společnosti STAVBY SR group, s.r.o.. Cena je složena pomocí 

položkového rozpočtu v softwaru Aspe. Jednotlivě oceněné objekty 

společně s vedlejšími náklady jsou popsány v Tab. 3. Celková cena zakázky 

tedy činí 18 987 492,30 Kč bez DPH. 

 

Tab. 3 - Celková cena zakázky [tvorba vlastní] 

  

Objekt Popis objektu Cena bez DPH

12 004 955,20 Kč

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 494 000,00 Kč

SO 021 Příprava území 133 800,00 Kč

SO 102 Rekonstrukce silnice I/43 10 600 241,60 Kč

SO 121 Úprava místních komunikací 152 454,80 Kč

SO 122 Úprava napojení účel. komunikací 37 695,80 Kč

SO 131 Chodníky 460 170,40 Kč

SO 151 Sjezdy k nemovitostem 25 986,40 Kč

SO 152 Hospodářské sjezdy 51 641,20 Kč

SO 181 Přechodové dopravní značení 48 965,00 Kč

6 982 537,10 Kč

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 472 045,00 Kč

SO 20 Příprava území 330 467,00 Kč

SO 101 Rozšíření silnice I/43 5 030 391,00 Kč

SO 120 Oprava silnice III/37715 47 957,40 Kč

SO 140 Sjezdy 51 226,70 Kč

SO 180 Přechodové dopravní zančení 1 050 450,00 Kč

Celkem 18 987 492,30 Kč

I/43 Milonice, průtah

I/43 Milonice, odbočovací pruh
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7.5.1 Náklady zakázky v čase 

V grafu č. 1 jsou zobrazeny náklady v čase plánovaného průběhu 

stavební zakázky I/43 Milonice průtah, odbočovací pruh. Dle vývoje nákladů 

v čase může být navržen podrobný finanční plán zakázky. 

 

Graf 1 – Náklady v čase [tvorba vlastní] 

7.6 Kontrolní zkušební plán 

Kontrolní a zkušební plán je nedílnou součástí dodavatelské 

přípravy. V navrženém KZP jsou řešeny kontrolní zkoušky na stavební 

objekt SO 102 Rekonstrukce silnice I/43.  Navržené zkoušky jsou definovány 

pro zemní práce (podloží, násyp, zemní pláň) a pro podkladní vrstvy 

vozovky. V KZP je dle předmětu požadovaných zkoušek navržen počet 

zkoušek dle velikosti stavebního celku. Výstupy z navrženého KZP jsou 

zkušební protokoly, které provede akreditovaná zkušební laboratoř a 

geodetické protokoly, které zpracovává geodet.
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7.6.1 Návrh KZP na SO 102 Rekonstrukce silnice I/43 

 

Tab. 4 – KZP na SO 102 [tvorba vlastní]
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7.7 Objízdná trasa 

Jednosměrná objízdná trasa pro automobily do 3,5t na realizovanou 

zakázku I/43 Milonice průtah, odbočovací pruh je navržena přes obce 

Černá Hora, Žemovník, Malá Lhota, Újezd u Černé Hory a Lažany. Hlavním 

úkolem navržené objízdné trasy, je snížení tvorby kolon na silnici přes 

realizovanou silnici. Na objízdné trase je navrženo přechodné dopravní 

značení, které je specifikováno v tabulce číslo 5. Objízdná trasa je navržena 

z obce Černá Hora přes silnici III/37715 na směr I/43 Brno. Z obce Lažany 

bude provoz řízen kyvadlovou dopravou pomocí přenosných semaforů.  

 

Tab. 5 – Seznam dopravního značení [tvorba vlastní] 

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ POČET KUSŮ

1 KS

1 KS

2 KS

2 KS

3 KS

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ POČET KUSŮ

5 KS

9 KS
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7.7.1 Návrh objízdné trasy 

 

Obr. 16 - Návrh jednosměrné objízdné trasy pro auta do 3,5t [tvorba vlastní]
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8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

V této kapitole je řešeno BOZP, analýza rizik a dodržování 

bezpečnosti a osobní ochranné pracovní pomůcky na realizovanou stavbu 

I/43 Milonice průtah, odbočovací pruh. 

8.1 Dodržování BOZP 

Hlavním úkolem pro dodržování BOZP je užívání ochranných 

pracovních pomůcek, při prováděných pracích. Osobní ochranné pracovní 

pomůcky musí být vždy v souladu s prováděnými pracemi a pracovník musí 

požívat dané OOPP na příslušné práce, které provádí. Celé staveniště bude 

u vstupu označeno informačními tabulemi s předepsanými 

bezpečnostními pokyny. 

 

Obr. 17 – Tabule s bezpečnostními pokyny [33] 

8.2 Vstup na staveniště 

Zaměstnanci jsou pravidelně školeni jednou ročně na BOZP, aby byli 

seznámeni s podmínkami bezpečnosti práce na staveništi. Před vstupem 

na staveniště musí být také všechny cizí osoby seznámeny 

s bezpečnostními předpisy a riziky, které na stavbě, v průběhu realizace 
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mohou vzniknout. Současně bude na stavbě vedena kniha návštěv, kde 

budou vedeny příchody a odchody osob. Za vedení návštěvní knihy a 

poučení bude zodpovídat stavbyvedoucí. 

Návštěvníci jsou povinni se řídit následujícími pokyny: 

• ohlásit se stavbyvedoucímu před vstupem na stavbu, 

• používat vymezené cesty na staveništi, 

• musí nosit ochrannou přilbu, pevnou obuv a reflexní vestu, 

• řídit se bezpečnostními značkami a symboly, 

• řídit se a dodržovat pokyny kompetentní osoby a dodržovat 

bezpečnostní zásady chování na staveništi, 

• nevstupovat do prostorů stavby, kde je nepovolaným osobám vstup 

zakázán. 

8.3 Analýza rizik metoda PHN 

Na realizovanou zakázku je zpracována analýza rizik pomocí metody 

PHN. Analytická metoda zobrazuje seznam možných nebezpečí při 

prováděných pracích na zakázce I/43 Milonice průtah, odbočovací pruh. 

Metoda pojednává o nebezpečí, riziku a následném opatření. Riziko je 

vyhodnocováno součinem pravděpodobného vzniku rizika, 

pravděpodobnosti následků a hodnocení analytika. Z výsledné míry rizika 

je riziko kategorizováno do jednotlivých skupin. Celková analýza rizik je 

zpracována v tabulkách na stranách 72 a 73.
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8.3.1 Analýza rizik na stavbu I/43 Milonice průtah, odbočovací pruh 

 

  Tab. 6 - Analýza rizik, část 1 [tvorba vlastní] 
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Tab. 7 - Analýza rizik, část 2 [tvorba vlastní]
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8.4 Osobní ochranné pracovní pomůcky 

 Zaměstnanec musí být vybaven základními OOPP od svého 

zaměstnavatele. Zaměstnanec musí být vybaven základními OOPP na 

základě analýzy rizik při práci. Na stavbě bude zakázáno používat 

nestandartní, případně jinak upravované OOPP, pro všechny účastníky 

výstavby. Veškeré OOPP musí být označeny symbolem CE ve smyslu 

nařízení vlády č.21/2003 Sb. Za dodržování nošení nařízených OOPP 

zaměstnanců, subdodavatelů a ostatních osob zodpovídá vedoucí stavby. 

Za vybavení zaměstnanců subdodavatelů OOPP je odpovědný vždy 

subdodavatel. 

 

8.4.1 Seznam navržených OOPP na realizovanou stavbu 

• OCHRANNÁ PŘILBA 

- Při pohybu uvnitř staveniště musí všechny 

osoby povinně používat ochrannou přilbu  

Obr. 18 – 

Ochranná přilba [34] 

 

• PRACOVNÍ PŘILBA PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH 

- Při práci, kde hrotí vlivem pracovní pozice 

nad hloubkou pád přilby z hlavy  

 

 

Obr. 19 - Pracovní přilba pro práce ve výškách [34] 

• OCHRANA DÝCHACÍCH CEST – RESPIRÁTORY 

- Při veškerých činnostech, kde dochází ke zvýšené prašnosti 

- Práce s chemickými látkami 
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• PEVNÁ UZAVŘENÁ OBUV 

-   Platí pro všechny osoby pohybující se po 

staveništi  

-   Zaměstnanci mohou mít obuv vyztuženou 

ocelovou stélkou 

       Obr. 20 - Pevná obuv [34] 

• OCHRANA NOHOU – PERKA 

-  Při práce se živicí 

-  Práce při svařování a řezání ocele  

 

 

Obr. 21 - Ochrana nohou [34] 

• OCHRANNÉ BRÝLE A OBLIČEJOVÉ ŠTÍTY 

-  Broušení a rozbrušování (ochranné brýle) 

-  Svářečské práce (svářečská kukla) 

-  Bourací práce 

-  Při provádění nástřiků  

 

 

 

 

Obr. 22 - Obličejové kryty [34] 

• CHRÁNIČE SLUCHU (SLUCHÁTKA, ŠPUNTY) 

-  Obsluha zemních a stavebních strojů 

-  Obsluha motorové řetězové pily 

- Při práci se zvýšenou hladinou hluku  

           Obr. 23 - Sluchátka [34] 
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• OCHRANA TĚLA, PAŽÍ A RUKOU – OCHRANNÉ ODĚVY 

-  Pro veškeré stavební práce 

• OCHRANNÉ PRACOVNÍ RUKAVICE 

-  Veškeré stavební práce 

-  Antivibrační rukavice při práci s motorovou 

pilou a vibračními stroji 

-  Svářečské rukavice pro svařování 

-  Rukavice proti prořezu a propíchnutí  Obr. 24 - Pracovní 

rukavice [34] 

• ODĚV/VESTA Z VIDITELNÉHO MATERIÁLU 

S REFLEXNÍMI PRVKY 

-  Všechny osoby, které se pohybují a pracují na 

staveništi  

Obr. 25 - Reflexní vesta [34] 

• OOPP PROTI PÁDU Z VÝŠKY (LANA, BEZPEČNOSTNÍ A POLOHOVACÍ 

POSTROJE, TLUMIČE PÁDU, APOD.) 

-  Při pracích ve výškách, v blízkosti nezajištěných hran pádu a nad 

volnou hloubkou 

 

Obr. 26 - Bezpečnostní prvky při výškových pracích [34] 
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8.5 Opatření proti šíření nemoci Covid-19 

V další řadě je nutné na staveništi řešit prevenci a epidemiologickou 

situaci ohledně výskytu a šíření nemoci Covid-19 a jeho dalších mutací. 

Veškerá bezpečnostní opatření se na stavbě budou řídit dle aktuálních 

nařízení vlády a aktualizovaných vyhlášek k epidemiologické situaci nebo 

dle vyhlášek krajské hygienické stanice. 

8.5.1 Základní prevence 

• Na staveništi bude k dispozici dezinfekce pro všechny zaměstnance 

a návštěvy jiných osob v buňce stavbyvedoucího. 

• Všechny osoby se při příchodu na staveniště budou muset prokázat 

u stavbyvedoucího certifikátem o očkování, dokladem o prodělání 

nemoci Covid-19 nebo platným antigenním testem či PCR testem. 

Pokud nebude mít osoba žádný dokument k prokázání 

bezinfekčnosti, v buňce stavbyvedoucího bude k dispozici 

samotestovací sada, kterou se osoba otestuje. 

• V uzavřených prostorech budou všechny osoby nosit ochranu 

horních dýchacích cest se stupněm ochrany minimální třídy FFP2 a 

dodržovat 2 m rozestupy. 

• Při kontrolních dnech budou mít všichni účastníci po celou dobu 

nasazenou ochranu horních cest dýchacích. 

• Místo pozdravení „podáním ruky“ se osoby pozdraví „pokyvem 

hlavy.“  
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8.6 Požární ochrana 

Hlavním účelem organizace požární ochrany na pracovišti je 

stanovení povinností všech zaměstnanců v oblasti požární ochrany. 

K zajištění prevence a vytvoření podmínek pro ochranu zdraví, majetků a 

životů osob před požáry a jinými mimořádnými událostmi je třeba se řídit 

zákonem š. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 

a souvisejících legislativních předpisů. 

Přehled legislativy k požární ochraně: 

• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění 

• Vyhláška 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru 

• Vyhláška 87/2000 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

• ČSN 650201 Hořlavé kapaliny - prostory pro výrobu, skladování a 

manipulaci 

• ČSN 650205 Hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny –výrobny a 

skaldy 

• ČSN 730802 Požární bezpečnosti staveb – nevýrobní objekty 

• ČSN 730845 Požární bezpečnosti staveb – skaldy 

• ČSN 735530 Sklady výbušnin a výbušných předmětů 

Všichni zaměstnanci a osoby pracující a pohybující se na staveništi 

jsou povinni se řídit a dodržovat ustanovení platných požárních směrnic a 

předpisů vydaných pro stavbu. Dalšími povinnostmi je ohlášení jakýchkoliv 

odchylek, závad či nedostatků vyplývajících z dokumentace vedení stavby. 

[34] 
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8.6.1 Návrh požární směrnice 

 

Obr. 27 – Návrh požární poplachové směrnice [34, tvorba vlastní]  
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9 Závěr 

Diplomová práce je koncipována na přípravu staveb a řešení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V první části práce jsou teoreticky 

popsány základní pojmy projektového řízení, dodavatelské přípravy a 

v neposlední řadě základy rizik v oblasti BOZP. V praktické části jsou 

přidány konkrétní příklady a vypracovány části vzorových dokumentů 

potřebných pro přípravu a BOZP na stavební zakázce „I/43 Milonice průtah, 

odbočovací pruh“. 

Ke zpracování přípravy a řízení stavební zakázky je využito několika 

nástrojů projektového řízení. Pro danou stavbu je zhotoven strukturní plán. 

Dále je za pomoci softwaru MS Project zpracován a navržen časový plán, 

díky kterému je možno následně sestavit finanční plán zakázky. Dále je 

zpracován návrh KZP na SO 102 a sestaven návrh objízdné trasy. 

V následující části je zpracován seznam možných rizik BOZP při realizaci 

zakázky a v návaznosti navrženy pracovní a ochranné pomůcky a opatření 

v souvislosti šíření nemoci Covid-19. V závěrečné části je zpracována 

požární ochrana a navržena požární směrnice na stavební zakázku I/43 

Milonice průtah, odbočovací pruh. 

Díky spolupráci se společností STAVBY SR group, s.r.o. jsem měl 

možnost nahlédnout do procesu dodavatelské přípravy a realizace 

stavebních zakázek, kde jsem získal inspiraci pro zpracování diplomové 

práce. Významnou pomocí byly i mnou nabité dosavadní zkušenosti 

z pracovních příležitostí na stavbách. Věřím, že informace, které jsem získal 

při zpracování diplomové práce mi napomohou při uplatnění v budoucím 

životě a na trhu práce.  
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