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Abstrakt 

Předložená práce se zabývá Řízením projektu výstavby. Teoretická část je zaměřena na 

životní cyklus projektu a jeho fáze. Popisuje se postup plánování času a tvorba 

harmonogramu výstavby. V závěru teoretické části je kapitola věnovaná procesu 

plánování zdrojů a nákladů a následné financování projektu. Druhá část práce je část 

praktická, zabývá se aplikací projektového řízení firmou PSK a.s., zejména organizační 

strukturou firmy a strukturou účastníků projektu, výběrem a řízením 

subdodavatelských článku, řízením času skrze harmonogram výstavby, rozpočtem a 

finančním plánem. 
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Projektové řízení, projekt, fáze projektu, plánování, organigram, harmonogram, matice 
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Abstract 

Presented master’s thesis is dealing with Construction project management. 

Theoretical part is focused on the project‘s life cycle and its phases, describing Time 

planning and Construction schedule. A chapter about source planning, expenses and 

consecutive project financing is at the end of theoretical part. Second part of the thesis 

is a practical part, which is devoted to project management by company PSK a.s., 

especially company organisational structure and structure of project participants, 

choosing and managing of subsuppliers,  time management via a construction 

schedule, budget and financial plan 
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1 Úvod 

Práce se zabývá, jak už samotný název napovídá, řízením projektu. V současné 

dynamické době má řízení projektu široké uplatnění. Projekty jsou dnes omezeny jak 

z hlediska zdrojů, tak z hlediska časové dotace. Pro zvládání těchto náročných 

podmínek je Řízení projektu účinným nástrojem. Dostává se do spousty komerčních i 

nekomerčních odvětví. První možnosti uplatnění se našly v oblastech stavebnictví a 

průmyslu, až později se rozšířily do jiných odvětví, a právě stavba je předmětem této 

práce. 

Celá práce se skládá ze dvou vzájemně provázaných částí, teoretické a praktické. V 

začátku teoretické části se zabývám rozdílem mezi řízením projektu a projektovým 

řízením a jak je možné samotný projekt definovat. Následně popisuji životní cyklus 

projektu a jeho jednotlivé fáze, jejich strukturu a význam. Závěrem teoretické části se 

věnuji plánování zdrojů a nákladů, jak důležité je mít vždy přehled o potřebném 

množství zdrojů a aktuálním množství k dispozici, a jakým způsobem rostou náklady 

v průběhu realizace pro potřeby jejich financování. 

Praktická část práce je zaměřena na zakázku výstavby nové výrobní haly pro investora 

Granitol a.s., Moravský Beroun. Projekt výstavby je realizován stavební Firmou PSK a.s., 

Zlín. Od jednoho ze zaměstnanců firmy jsem měl možnost získat podklady pro tuto 

bakalářskou práci, na základě kterých jsem vyhodnotil, v jakém rozsahu firma aplikuje 

řízení projektu na své zakázky v praxi. Firmu PSK a.s. bych zařadil do kategorie středních 

až větších firem. Specializuje se v současné době na budování průmyslových hal. 

Využívá k tomu své týmy odborných pracovníků a široký okruh subdodavatelů, se 

kterými pravidelně spolupracuje. 

 

  



9 
 

2 Projektové řízení a řízení projektu 

Projektové řízení je nástrojem k realizaci moderního způsobu řízení podle cílů a 

dosahování cílených změn. V momentě, kdy klasická regulace firemních procesů podle 

vzniklých odchylek již nevyhovuje, vzniká prostor pro projektové řízení. Prakticky 

projektové řízení znamená řízení více souběžných projektů, jejich organizaci a 

koordinaci. 

Projektový management se liší od běžné operativní formy liniového řízení svou 

dočasností a přidělením zdrojů podle potřeb projektu. Když dojde k dosažení 

projektových cílů, projekt končí, pokud je dosaženo cílů u operativního liniového řízení, 

jsou stanoveny cíle nové a práce pokračuje. Zdroje pracovních jednotek podléhajících 

kontinuálnímu plánování mohou být po ukončení jejich používání uvolněny pro 

skladování, což nemusí znamenat jejich efektivní využití, protože tyto zdroje nemusí 

patřit k primárním prvků řízení a jejich náklady na nečinnost nejsou průběžně 

sledovány. [5] 

Řízení projektu zahrnuje naplánování konkrétního projektu a jeho realizaci Jedná se o 

neopakovatelný proces, který je specifický pro každý projekt samostatně. 

Obě řídící činnosti mají společný cíl, a to rozplánování a realizaci zpravidla složitých 

jednorázových akcí, které je třeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými 

náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů. Jedná se tedy o efektivní dosahování 

pozitivních změn.[2] 

Oblasti použití projektového řízení: 

• Návrh a realizace investičních akcí 

• Návrh a realizace stavebních akcí 

• Zavádění nových technologii 

• Vývoj a inovace výrobků 

• Příprava marketingových akcí 

• Tvorba programových produktů 

• Plán realizace a reorganizace firmy [2] 
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Projekt 

Projekt je vždy jedinečný, neopakovatelný, dočasný a podílí se na něm pokaždé jiný tým 

odborníků. Odlišuje se tedy od periodicky se opakujících činností, které mají stejný 

nebo velmi podobný průběh. 

Cíl projektu 

Projekt má trojrozměrný cíl, současně plní požadavky na věcné provedení, časový plán 

a rozpočtové náklady. Označuje se termínem „trojimperativ“. Všechny tři složky musejí 

být v rovnováze. Jejich provedení musí být měřitelné a tedy kontrolovatelné a 

dosažitelné. 

Projektové schéma 

• Stanovení účelu a cílů projektu včetně analýzy přínosů 

• Nalezení činnosti pro realizaci 

• Plánování spotřeby času a nákladů pro jednotlivé činnosti 

• Stanovení časového průběhu činností 

• Určení a zajištění prostředků pro jednotlivé činnosti 

• Stanovení rizik a opatření ke snížení rizika 

• Realizace a řízení plánovaných činností [2] 

 

3 Životní cyklus projektu 

Projekt jako celek můžeme z časového hlediska a dle charakteru prováděných činností 

rozdělit na několik fází řízení projektu, tyto fáze dohromady tvoří celek, který můžeme 

nazvat životní cyklus řízení projektu. 

Fáze v nejobecnějším pojetí lze rozdělit na tyto tři části: 

o Fáze předprojektová (Přípravná fáze) 

o Fáze projektová (Realizační) 

o Fáze poprojektová (Vyhodnocovací) 
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Největší důraz přitom bývá kladen na projektovou fázi, kde dochází k samotné realizaci. 

Je upřednostňována vzhledem k velké časové náročnosti a velkému počtu činností, 

které je nutno vzájemně koordinovat. V důsledku toho jsou poněkud opomíjeny 

předprojektové a poprojektové fáze, které jsou z celkového pohledu taky významné, 

díky této nedostatečné organizaci, může dojít k neefektivnímu nakládání s časem a 

zbytečnému prodloužení projektu jako celku.  

 

3.1 Fáze předprojektová 

Účel této části projektu spočívá v průzkumu příležitostí a posouzení proveditelnosti 

daného záměru. Klíčové je především to, aby vize nabyly hmatatelné podoby. 

Předmětem zpracování jsou dva hlavní dokumenty (Studie příležitosti, 

Studie proveditelnosti). 

Iniciace 

Podnětem k zahájení projektu může být vlastní iniciativa, iniciativa vlády nebo 

správních orgánů (veřejné zakázky), nařízení třetí strany (státu, kraje apod.)              

[2, str. 21] 

Studie příležitosti 

Studie má za úkol odpovědět na stěžejní otázku, jestli je správná doba navrhnout a 

realizovat zamýšlený projekt. Je třeba vzít v úvahu situace trhu, situace ve firmě, 

předpokládaný vývoj tržního prostředí apod. 

Výstupem je doporučení zda v zamýšleném projektu pokračovat dále, odložit ho na 

vhodnější dobu, pozměnit nebo zcela zavrhnout. [1, str. 156] 

Studie proveditelnosti  

Pokud se organizace rozhodne na základě předchozí studie projekt opravdu 

realizovat, měla by tato studie ukázat nejvhodnější možnou cestu k realizaci 

projektu, měla by upřesnit obsah projektu, plánované zahájení a ukončení projektu, 

odhady celkových nákladů a ostatních potřebných a významných zdrojů. [1, str. 157] 
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V případě menších projektů jsou tyto dvě studie spojeny v jeden dokument, jedná se 

o tzv. předprojektové úvahy.  

 

3.2 Fáze projektová 

V této fázi probíhá sestavení projektového týmu, především jmenování hlavního 

manažera týmu. Dochází k vytvoření plánu a jeho realizaci. Vyvrcholením je předání 

výsledků a závěrem se přistupuje k ukončení projektové neboli realizační fáze.             

[1, str.  158] 

Obvykle se tato fáze dělí na 4 dílčí celky: 

Zahájení 

Je-li rozhodnuto o realizaci projektu, je nutné jej řádně zahájit, iniciovat. V souladu 

s předchozí fází je třeba ověřit, případně upřesnit cíle projektu a zajistit personální 

obsazení a udělit kompetence. Je důležité vytvořit dokument obsahující základní 

technicko-organizační parametry projektu. 

Plánování 

Na poměrně konkrétní zadání vytváří projektový tým, jakožto první krok, plán 

projektu. Plán je nezbytnou podmínkou pro realizaci projektu, napomáhá 

komunikaci mezi subjekty účastnící se projektu a koordinaci jejich práce. Je 

základem pro budoucí sledování průběhu projektu a řešení odchylek od plánu při 

samotné realizaci. 

Postup plánování: 

• Definování cílů a strategií 

• Věcná dekompozice projektu (seznam a schéma úkolů) 

• Rozbor organizační struktury projektu (schéma, popis funkcí) 

• Přiřazení kompetencí (např. pomocí matice zodpovědnosti) 

• Časové plánování (síťové grafy, harmonogramy) 

• Plánování zdrojů a nákladů 
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• Plánování rizik 

Vlastní (fyzická) realizace  

Zahájení vlastní realizace je vhodné zahájit schůzí všech zainteresovaných stran, aby 

byli všichni seznámeni s plány a harmonogramy, ale především je všem oznámeno, 

že fyzická realizace začíná. Jde o tzv. „poklepání základního kamene.“ 

V průběhu realizace je především nutné řízení práce a subdodávek, kontrolovat 

postup podle časového plánu a rozpočtu, kontrolovat kvalitu výstupů. 

Předání výstupů a ukončení projektu 

Dochází k fyzickému i protokolárnímu předání výstupů. [1] 

 

3.3 Fáze poprojektová 

Realizace projektu přináší nové poznatky a zkušenosti, které je možné využít při řízení 

nových projektů. Je třeba analyzovat celý průběh projektu a určit silné a slabé stránky, 

toto vyhodnocení má za účel nalézt chyby a příště je neopakovat. Je třeba si uvědomit, 

že některé dopady projektu se projeví až po určité době. [1, str. 159] 

 

Obecnost je hlavním problémem popisu fází, toto schéma je přínosné pro 

standardizaci, jako předloha pro jednotlivou organizaci. Jelikož je svým způsobem 

každý projekt jedinečný, musíme si schéma fází přizpůsobit pro každý projekt zvláště 

tím způsobem, že rozčleníme některé fáze na dílčí. Tímto způsobem klademe důraz na 

důležitost těchto kroků při projektovém řízení. Každá organizace by si měla podle svého 

charakteru identifikovat svůj životní cyklus projektu a přizpůsobit si jej pro vlastní 

potřeby řízení. Model životního cyklu v oboru stavebnictví bude vypadat jinak než 

například při vývoji softwaru.  
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V oboru stavebnictví by mohlo toto schéma vypadat následovně: 

• Přípravná fáze  

• Fáze zadávání realizace 

• Fáze realizační přípravy 

• Fáze realizace projektu 

• Fáze zkušebního provozu 

• Fáze užívání stavby [2] 

 

4 Časové plánování 

Pojem čas v projektu zahrnuje strukturalizace, řazení, trvání, odhady a časové rozvržení 

jednotlivých činností nebo pracovních balíků. Počáteční a koncové termíny hrají 

podstatnou roli v monitoringu a controllingu. [1, str. 153] 

Plánování času v projektu je klíčovou součástí plánování projektu. Samozřejmě probíhá 

současně s plánovaním ostatních oblastí projektu, tvoří však jakýsi podklad pro ostatní 

prvky, proto je důležité věnovat časovému plánu patřičnou pozornost. 

 

4.1 První krok – struktura projektu 

Pro časové plánování je podstatné si nejprve vytvořit strukturu projektu neboli 

hierarchickou strukturu prací, proto je prvním krokem analýza struktury procesů, kdy 

sestavíme jednotlivé kroky do pracovních balíků a ty posléze do logických návazností, 

aby je bylo možné zaznamenat na časovou osu. Tímto eliminujeme nebo alespoň 

snížíme pravděpodobnost, že vypadne některý proces z obsáhlého počtu v celém 

projektu. [3] 

Pracovní balík 

Pro efektivní plánování, řízení a kontrolu je nezbytné provést dekompozici celého 

problému na jednotlivé dílčí části, které mohou být řešeny relativně samostatně 
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určeným segmentem lidí - tzv. Pracovní balík (Work package). Cílem je vytvořit co 

nejmenší počet takovýchto částí, ale s ohledem na to, aby byly dostatečně 

transparentní pro potřeby řízení. [4] 

 

Seřazení činností nalezením logických vazeb, typy vazeb 

Jelikož činnosti musejí být realizovány v určitém pořadí a musí na sebe určitým 

způsobem navazovat, aby bylo možno sestavit časový harmonogram, existují logické 

vazby typu: 

• konec - začátek: předcházející činnosti musí skončit, aby následující mohly začít 

• konec - konec: předcházející činnost musí skončit, aby následující mohly skončit 

• začátek - začátek: předcházející činnosti musejí začít, aby následující mohly začít 

• začátek - konec: předcházející činnosti musejí začít, aby následující mohly 

skončit. [1, str. 163] 

 

Výsledkem procesu řazení je pak síťový graf. Síťový graf je orientovaný, ohodnocený, 

souvislý, acyklický a konečný graf. To jsou základní vlastnosti síťového grafu a zároveň 

také pravidla, která je třeba při sestavování grafu nezbytně dodržet. Graf je 

orientovaný znamená, že jsou šipkami znázorněny vzájemné závislosti mezi úkoly a 

směr šipek reprezentuje tok času. Každá činnost musí být ohodnocena dobou trvání. 

Všechny činnosti musí být vzájemně nějak propojeny, to znamená, že graf je souvislý a 

navíc nesmí vytvořit v žádném místě cyklus. Musí obsahovat právě jeden začátek a 

jeden konec. Toto jsou základní vlastnosti síťového grafu. [3] 

 

Podle způsobu znázornění činností rozlišujeme dva typy: 

 

• Uzlově definovaný síťový graf – pro znázornění činností se používají 

ohodnocené uzly, kdy pak orientované hrany představují závislosti mezi 

činnostmi. 
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• Hranově definovaný síťový graf – pro znázornění činnosti se používají 

ohodnocené orientované hrany, kdy potom uzly představují začátky a konce 

činností. (u toho typu se může vyskytnout potřeba fiktivní hrany – hrana 

s nulovou dobou trvání).  

 

Pokud nejsme schopni vykreslit Síťový graf, je to známkou toho, že jsou v projektu 

nejasnosti, nebo že danému problému nerozumíme. 

 

Podstatnou pomůckou pro řazení činností jsou tzv. Milníky (Oddělovače). Jsou to 

činnosti s nulovou dobou trvání.  Význam milníků z pohledu řízení projektu hraje 

podstatnou roli. Fungují v podstatě jako brány, které ověřují, zda bylo dosaženo 

výstupů dané fáze, či etapy. Podle výsledku hodnocení pak následuje: 

 

• Další fáze či etapa projektu 

• Oprava výsledků předchozí fáze 

• Zastavení projektu pokud jsou problémy neřešitelné (Tato situace většinou 

nastane ve fázi předprojektové, po studii příležitosti nebo proveditelnosti). [4] 

 

 

 

 

Obr. 4-1: Hranově definovaný graf 
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4.2 Druhý krok – analýza času 

Následujícím krokem je analýza času, tj. výpočet celkové doby trvání projektu. 

K tomuto účelu byly vytvořeny metody výpočtu, mezi nejznámější z nich patří CPM 

(Critical Path Method) nebo PERT (Program Evaluation and Review Technique). 

Nejprve musíme činnostem odhadnout dobu trvání. Doba trvání úkolu znamená čas, 

který bude třeba k jeho realizaci. Metody pro odhady času jsou různé, můžeme skrze 

ně dospět k rozdílným výsledkům. S odlišnostmi v odhadech doby trvání stejného úkolu 

se tedy můžete setkat v závislosti na skutečnosti, která z metod byla na konkrétní 

případ použita. Je-li to metoda kritické cesty, nebo kritického řetězce, či zda je odhad 

pořizován deterministicky, či stochasticky. Cílem je vyrovnat se s nedostatečnou mírou 

přesnosti odhadu doby trvání činnosti a obdržet co nejkvalitnější odhad. 

Jestliže jsou provedeny časové odhady, zavedou se do síťového grafu. V tento moment 

jsme schopni začít s grafem pracovat. Pomocí metod CPM nebo PERT jsme schopni 

vypočítat: 

• Termíny – nejdříve možného začátku a konce, a nejpozději přípustného začátku 

a konce. 

• Rezervu celkovou – časové období, o které se může činnost opozdit, aniž by 

ohrozila kritickou cestu. Činnosti s nulovou celkovou rezervou jsou kritické. 

• Rezerva volná – časové období, o které se může činnost opozdit, aniž by 

opozdila nejdříve možný začátek následující činnosti. 

• Kritická cesta – nejdelší cesta v grafu od počátečního ke koncovému uzlu, která 

udává nejkratší možnou dobu realizace projektu. Jakákoli změna na kritické 

cestě má za následek změnu trvání celého projektu [1, str. 167] 

V případě, že je velký podíl kritických činností nebo je vypočtená doba trvání projektu 

nevyhovující, muže se provést úprava kritické cesty. Jedná se v podstatě o reorganizaci 

činností: 

• Změnou logických vazeb 

• Změnou zdrojů – úpravou pracovní doby (u činností, které to umožnují)            

[1, str.  167] 
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Je vhodné vnést do plánu určité rezervy, a to i na kritickou cestu. Dá se totiž s velkou 

pravděpodobností očekávat, že v průběhu plnění plánu dojde ke změnám a dalším 

nepředvídatelným skutečnostem. 

Plánovací detail – užitečné je, aby v 10 denním projektu nebyl např. 8 denní úkol, 

je to nebezpečné a nepraktické z hlediska dodržení časového limitu [4] 

 

4.3 Ganttův diagram 

(harmonogram, úsečkový diagram) 

Pro řízení projektu je mnohem vhodnější a praktičtější než Síťový graf použití Ganttova 

diagramu. Je to přehlednější nástroj, jež slouží lépe pro manažery projektu. Pro řízení 

projektu můžeme poměrně snadno vytvořit Ganttův diagram ze síťového grafu. 

Tento diagram slouží ke kalendářnímu plánování a k evidenci plnění prací. K tomuto 

účelu může mít každá činnost dva i více řádků, například k porovnávání plánu a 

skutečnosti. Při kontrole plnění úkolů se z harmonogramu zjišťují odchylky a u 

záporných odchylek se rozhoduje o opatřeních k jejich odstranění. 

 

Obr. 4-2: Ukázka Ganttova diagramu 

  



19 
 

5 Plánování zdrojů a nákladů 

5.1 Zdroje 

Pojem zdroje se týká lidi (pracovníků), zařízení a infrastrukturu (nářadí, vybavení, 

poskytované služby, informační technologie, znalosti, energie). Zdroje jsou nástroji 

k vykonávání naplánovaných činností. Metoda CPM předpokládá, že veškeré tyto 

zdroje jsou neomezené a můžeme je kdykoli využít, ale reálně toto předpokládat nelze. 

Proto je nutné při řízení projektu naplánovat potřebu zdrojů v čase. 

Kapacitní plánování zdrojů 

Kapacitní plánování se zabývá potřebami projektu z hlediska zdrojů. Cílem kapacitního 

plánování je stanovit, jakou pracovní sílu, materiály, energie, stroje, zařízení jsou nutné 

k provedení činností a zda budou v průběhu projektu k dispozici. Podkladem pro 

kapacitní plánování zdrojů je struktura projektu, časový plán a informace o zdrojích 

s podmínkami jejich čerpání. 

Procesy kapacitního plánování 

• Určení potřebných zdrojů projektu a nároků na ně. 

• Sestavení a analýza rozvrhu zdrojů projektu 

• Vyrovnání zdrojů – rozložení nakumulovaných potřeb zdrojů v čase 

(vyrovnání má vliv na časový plán, dochází k úpravám plánu a k využívání 

rezerv) [1] 

Výstupy kapacitního plánování 

Výstupy plánování zdrojů bývají ve dvou variantách, buďto v tabulkové formě, jako 

číselná sumarizace zdrojů nebo v grafické formě (histogramy, součtové S-diagramy). 

Plán čerpání zdrojů se tvoří vymezením hranic vypočtených ze síťového grafu, a to 

z termínu nejdříve možných a termínu nejpozději přípustných. Tyto meze nám udávají 

prostor, ve kterém by se měla pohybovat křivka skutečného čerpání při úspěšném 

čerpání zdrojů. 
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Grafické výstupy: 

• Histogramy (sloupcové grafy) – zobrazují potřeby zdrojů, u nichž 

vodorovná osa představuje čas, zatímco na svislé ose jsou uvedeny 

jednotky kapacity jednotlivých plánovaných zdrojů. Lze je vypracovat i v 

různých variantách pro porovnání více možných scénářů 

• S-diagramy – součtové diagramy, v nichž se zobrazují kumulované nároky 

v průběhu celého projektu na součtové S-křivce. [1, str. 178] 

Všechny výstupy se provádí druhově. Pokud je určitý druh zdroje využíván více 

projekty, je účelné sestavit souhrnný plán nároků na zdroje, aby bylo možno zajistit 

optimální využívání těchto zdrojů. [1] 

Kontrola zdrojů 

• Zdroje musejí být přesně stanoveny ve fázi plánování. 

• Je-li plánovaná potřeba zdrojů vyšší než disponibilní, je nutno hledat jinou 

variantu řešení. 

• Zvýší-li se v průběhu realizace požadavky na zdroje, jako kompenzaci musíme 

identifikovat takové činnosti, kde je možné dosáhnout úspor. [1] 

 

5.2 Náklady 

Řízení nákladů a finanční řízení zahrnuje všechny činnosti, které jsou potřeba pro 

plánování, monitorování a kontroling nákladů v průběhu životního cyklu projektu, 

včetně hodnocení projektu a včetně odhadu nákladů v počáteční fázi projektu. [1] 

Plánování nákladů 

Plánování nákladů je součástí fáze předprojektové tak i projektové. V předprojektové 

fázi se provádí předběžný návrh nákladů, kdy je jedním z podkladů pro tento odhad 

studie proveditelnosti. Výstupem je potom plán celkových nákladu na realizaci 

projektu, který slouží jako podklad pro investiční rozhodnutí. V projektové fázi je 

proveden podrobný plán nákladů pro potřeby řízení projektu. 
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Můžeme také vytvořit směrný plán nákladů, který nám popisuje kumulativní průběh 

nákladů projektu.  Obvykle mívá tvar S-křivky. Další jeho funkcí je měřit postup projektu 

a odhadovat náklady v jednotlivých fázích projektového cyklu. [1] 

Navrhování nákladů 

Náklady je možné členit z různých hledisek. Pro sestavení plánu rozpočtu je vhodné 

rozdělit náklady na přímé, které přímo souvisejí s realizací projekt, a nepřímé náklady. 

Nepřímé náklady jsou takové, které nelze jednoznačně přiřadit ke konkrétnímu 

projektu. Jsou to náklady celé organizace. 

Rozdělení nákladů pro potřeby stavebního projektu: 

• Náklady na stavební dílo a soubory zařízení 

o Náklady na materiál a zařízení 

o Náklady na stavební práce 

o Náklady na montážní práce 

o Náklady na náhradní díly 

• Náklady inženýrských činností 

o Náklady na řízení projektu 

o Náklady na zpracování realizační dokumentace 

o Náklady na kontrolní operace a projektový kontroling 

o Náklady na řízení nákupu 

o Náklady na výkon dozoru na staveništi 

o Náklady na pracovníky provádějící zkoušky provozu [2, str. 120] 

Metody stanovení nákladů 

Existuje mnoho metod oceňování nákladů, od expertních až po složité matematické 

postupy. Výběr metody závisí na typu projektu, na jeho rozsahu a míře složitosti. 

Analogické odhadování 

Využitím historických informací organizace, jako jsou konečné rozpočty 

předchozích projektů, které realizovaly podobný typ projektu nebo veřejné či 

komerční databáze o cenách. Tento proces bere za základ skutečné náklady 
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předešlých projektů a aplikuje je na současný projekt. Nenáročný a nepříliš 

přesný způsob. 

Expertní odhady 

Manažer projektu a členové týmu na základě svých odborných zkušeností a 

znalostí náklady odhadují. Varianta je vhodná v případech, kdyby bylo nákladné 

zjišťovat ceny z ověřitelných zdrojů a je také časově nenáročná. 

Parametrické modelování 

Metoda parametrického modelování používá matematický model založený na 

známých parametrech, které se liší podle typu prováděné práce. Parametrem 

mohou být například náklady na kubický metr, náklady na hodinu práce bagru 

apod. Existují dva typy parametrického odhadování: 

• Regresní analýza – statistický přistup 

• Křivka osvojování znalostí  - vychází z předpokladu, že se pracovníci při 

opakované práci učí pracovat rychleji a tím se snižují náklady na další 

jednotky. 

Odhadování zdola nahoru 

K nulovým celkovým nákladům se přičítá náklad na každou položku hierarchické 

struktury prací. Výsledkem je součet nákladů za celý projekt. Odhad je svou 

podrobností velice přesný, ale časově náročný, a proto i nákladnější.[1, str. 189] 

Ve stavební praxi se nejčastěji využívá kombinace prvních dvou metod. Nejprve se 

využívá hodnot z vlastních zdrojů a následně jsou hodnoty doplněny nabídkami 

subdodavatelů. 

Rozpočtování nákladů 

Rozpočet je stěžejní částí projektového plánu, zajímají se o něj všechny zainteresované 

strany. Vlastníci projektu, které zajímá, jaké náklady budou vynaloženy a kolik projekt 

vydělá, přes koordinátory týmu, kteří chtějí vědět, kolik financí mají k dispozici pro 

svoje aktivity, až po jednotlivé zaměstnance, pro které je důležitá výše jejich mzdy. 
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Rozlišovány jsou tyto typy rozpočtu: 

• Rozpočet projektu v jeho přípravné fázi, který pracuje obvykle s ukazateli podle 

dříve realizovaných projektu doplněný odhady na základě studií koncepčního 

řešení projektu 

• Souhrnný rozpočet projektu zpracovaný na základě souborného řešení projektu 

a strukturních, časových a kapacitních plánů 

• Podrobný rozpočet 

• Dílčí rozpočty [2] 

Rozpočtování nákladu se dá pro potřeby plánování rozdělit podle fází realizace 

projektu: 

• Fáze přípravy 

• Fáze dodávky 

• Fáze výstavby 

• Fáze užívání 

• Fáze likvidace [2, str. 123] 

Strukturní schéma souhrnného rozpočtu pro stavební účely 

Část A – Pozemek 

1. Investiční náklady na pořízení stavebního pozemku 

Část B – Stavební celek 

2. Investiční náklady na pořízení stavebního celku 

2.1. Náklady na přípravu a řízení projektu 

2.1.1.  Projektové a inženýrské činnosti 

2.1.2.  Průzkumné práce 

2.1.3.  Geodetické práce 

2.1.4.  Náklady na poradenskou činnost 

2.2. Náklady na vlastní zhotovení stavebního díla 

2.2.1.  Základní rozpočtové náklady na zhotovení objektu (ZRN) 

2.2.2.  Základní náklady na technologickou část (stroje, zařízení) 
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2.2.3.  Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, zařízení staveniště apod.) 

2.2.4.  Náklady na umělecká díla 

2.2.5.  Kompletační činnost zhotovitele stavby  

2.2.6.  Jiné pořizovací náklady (patenty, licence, pojištění) 

2.2.7.  Rozpočtová rezerva 

Rezervy 

Do rozpočtu nákladů je potřeba zahrnout rizika projektu a vytvořit v projektu rezervy 

na krytí zvýšených nebo nepředvídatelných výdajů. Výše rezervy může být stanovena 

procentem celkových nákladů projektu nebo se mohou vytvořit rezervy pouze pro 

některé položky rozpočtu. 

Příklady rezerv: 

• Kurzové ztráty – při nákupu materiálu v cizí měně 

• Nepředvídatelné náklady, kdy se například při rekonstrukci domu objeví 

neočekávané problémy v průběhu samotné realizace (potřeba více pracovníku a 

techniky) 

6 Financování projektu 

Již v předinvestiční fázi projektu je nutné mít představu o způsobu a postupu 

financování projektu. K tomu je nutné provést finanční analýzu projektu. Její výsledek 

je součástí studie, která je pak podkladem pro rozhodnutí, zda bude projekt realizován 

a v jaké koncepční variantě. [2] 

Předmětem finančního plánování projektu je: 

• Řízení procesu získávání finančních zdrojů vlastních (vložený kapitál, použitelný 

zisk, dopisy) a zdrojů cizích (bankovní úvěry) 

• Optimalizace průběhu alokace finančních zdrojů ke krytí plánovaných nákladů 

• Uvolňování finančních prostředků dodavatelům podle dohodnutého platebního 

režimu 



25 
 

• Kontrola průběhu realizace z hlediska čerpání nákladů v daných etapách           

[2, str.  127] 

Plán se sestavuje na základě finanční analýzy projektu v souladu: 

• S údaji časového plánu 

• Podle plánovaného průběhu nákladů 

• V souladu s ujednáními o čerpání finančních zdrojů [2, str. 128] 

Součinnost managementu s finančními a účetními jednotkami organizace je nutnou 

podmínkou pro úspěšné plnění finančního plánu, pro tyto potřeby bývá sestaven 

platební kalendář. Platební kalendář stanovuje sled a postup plateb, v časovém 

rozvržení plateb se stanovují termíny nejdříve a nejpozději přípustné. Přihlédnutím 

k časové hodnotě peněz se usiluje o získání finančních prostředků co nejdříve a 

uvolňování plateb co nejpozději. 

 

 

 

 

Obr. 6-1: Plnění finančního plánu  
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7. Praktická část 

V praktické části své práce se zabývám výstavbou nové výrobní haly pro společnost 

Granitol a.s., která je také investorem tohoto projektu. Nová dvoupodlažní budova 

vyroste v Moravském Berouně v těsné blízkosti hlavního sídla firmy, stávající továrny na 

výrobu plastových fólií. Tento objekt bude sloužit k rozšíření výrobní kapacity závodu. 

Výběrové řízení na realizaci této zakázky vyhrála zlínská stavební firma PSK a.s. na 

základě nejvýhodnější nabídky. 

 

7.1 Popis společnosti 

Společnost PSK a.s. 

Společnost PSK a.s., neboli Pozemní stavby a konstrukce a.s., je stavební firmou 

s dlouholetou historií a významnou pozicí na českém trhu. Je váženým partnerem a 

respektovaným konkurentem v oblasti průmyslové, občanské a bytové výstavby. Jejich 

nabídka zahrnuje vše – od malých zakázek, až po velké projekty.  Za několikaletou 

historii společnosti si dokázala vybudovat velmi silnou pozici na stavebním trhu. 

Základem je vysoká profesní odbornost jejich pracovníků a schopnost vyhovět i těm 

nejnáročnějším požadavkům ze strany zákazníků. Podnikatelská činnost firmy je 

mnohostranná a vždy zaměřená na zákazníka. Principy podnikání a know-how zaručují, 

že bude vyhověno individuálním požadavkům jednotlivých projektů. 

Systém projektového řízení, založený na principech jednoznačného vymezení 

organizace, její struktury a odpovědnosti členů odborného týmu, s podporou 

moderního softwarového vybavení, garantuje efektivnost, kvalitu služeb, 

transparentnost ekonomiky a finančních toků, po celou dobu projektu. Společnost 

používá ověřených manažerských nástrojů k dosažení smluvně sjednaných cílů. 

Integrovaný systém managementu patří mezi základní pilíře společnosti. 
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Společnost je certifikována, má zaveden systém managementu vyhovující 

následujícím normám: 

 ČSN EN ISO 9001:2009 - systémy managementu jakosti 

 ČSN EN ISO 14001:2005 - systémy environmentálního managementu 

ČSN OHSAS 18001:2008 - systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 

Stavební činnost 

Společnost PSK – Pozemní stavby a konstrukce podniká v těchto oborech 

• Průmyslové stavby 

 Výrobní haly a provozy, skladové haly, administrativní budovy, kogenerační 
jednotky 

• Občanské stavby 

Občanská výstavba, administrativní budovy, nákupní centra, hotely, sportovní 
objekty, školy, divadla, muzea, knihovny, polyfunkční domy 

• Dopravní stavby 

Komunikace, dráhy, zpevněné plochy, mosty 

• Bytová výstavba 

 Rodinné domy, bytové doby 

• Inženýrské stavby 

 Komunikace, demolice, zemni práce a úpravy území 

 

Historie společnosti 

Samotná společnost PSK byla založena roku 1996, ale její historie sahá mnohem 

hlouběji do minulosti.  Historicky firma navazuje na stavební oddělení firmy Baťa a.s. 

Zlín, ze kterého později v roce 1924 vzniklo společenství PSG. V roce 1996 se v rámci 

restrukturalizace PSG a.s. oddělila část společnosti, nyní známá pod názvem PSG 

Monolit Zlín a.s. Roku 2002 se plně osamostatnila a je známá pod současným názvem 

PSK a.s., a dále úspěšně pokračuje na poli stavebního průmyslu. [11] 
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Ocenění za realizované projekty 

• Závod na výrobu plastů – ZÁLESÍ a.s., Luhačovice 

  Stavba roku zlínského kraje 2008 

  Kategorie: Průmyslové a zemědělské stavby 

• Rozhledna Bohdanka v obci Bohdaneč 

  Dřevěná stavba roku 2011 

  Kategorie: Dřevěná konstrukce/realizace 

• Kongresové centrum Zlín: budova restaurace 

  Stavba roku zlínského kraje 2010 

  Kategorie: Stavby občanské vybavenosti 

 

Ekonomické informace společnosti 

Z webových stránek firmy jsem získal graf znázorňující vývoj obratu společnosti v letech 

2006 až 2011. Z grafu je patrný obrovský nárůst, na kterém se podílí i zakázka 

popisovaná v této bakalářské práci. [11] 
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Obr. 7-1: Vývoj obratu stavební společnosti 
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7.2 Popis zakázky 

Rozšíření výroby společnosti Granitol a.s. vedlo v roce 2011 k investici do nové výrobní 

haly. Stavba, navržená projekční kanceláří AGP PROJEKČNÍM ATELIÉREM s.r.o., bude 

umístěna na místě dvou nefunkčních objektů v rámci stávajícího areálu, které budou 

před zahájením stavby zbourány. Pro zhotovitele stavby byla investorem oslovena řada 

firem s prosbou o zaslání cenové nabídky na realizaci tohoto objektu. Jako 

nejpřijatelnější nabídka byla vyhodnocena nabídka od stavební firmy PSK a.s..  

 Ze zadávací dokumentace byl přípravným oddělením vytvořen rozpočet pomocí 

programu ST-systém, kde se cena zakázky stanovila na 31 227 700Kč.  Tato nabídka 

byla přijata a došlo k podpisu Smlouvy o dílo s doloženou Projektovou dokumentací, 

Harmonogramem prací a Položkovým rozpočtem. Byl domluven termín realizace, 

předání a převzetí stavby a platební podmínky. Stavební povolení bylo ve správním 

řízení zajištěno projekční kanceláří. Inženýrsko-geologický posudek byl vypracován 

geodetickou firmou Ing. Štěpán Farkaš, zadavatelem byla taktéž projekční kancelář. 

 

 

Popis objektu 

Novým stavebním objektem bude dvoupatrová výrobní hala s užitnou plochou 2040 

m2. Půdorysné rozměry 1NP skeletu jsou 40m x 45m. Jedná se o železobetonový skelet 

z prefabrikovaných dílců opláštěný montovaným panelovým systémem TRIMO. Celý 

objekt se rozléhá na podloží s nepříznivými základovými podmínkami (viz IG posudek), 

a proto je stavba založena na železobetonových pilotách o průměru 900 mm, uložených 

průměrně do 8 metrové hloubky. To zapříčinilo značné prodražení stavby. Střešní plášť 

je tvořen umělou hmotou, a potažen zinkovými plechy. 

Z funkčního hlediska se stavba dělí na tři části:  

- Dvoupodlažní zděná část – sociální a administrativní část, pomocné provozy, 

skladové prostory 

- Jednopodlažní montovaná část – hlavní výrobní provozy 

- Dvoupodlažní montovaná část – skladové prostory, pomocné provozy 

 



31 
 

Hlavní výrobní prostory 

- Místnost č. 1.05 - Koextruzní vyfukovací linka  

- Místnost č. 1.06 - Tiskací stroj a manipulační plocha  

- Místnost č. 1.11 - Sklad polotovarů 

- Místnost č. 1.12 - Mezisklad granulátu 

Stavebně je objekt podle projektu rozdělen na 4 části 

- SO01 Výrobní hala 

- SO02 Venkovní silnoproudé rozvody 

- SO03 Přeložka odtoku podzemní vody 

- SO04 Stlačený vzduch 

 

7.3 Řízení projektu výstavby 

Investor Granitol a.s., jak již bylo zmíněno výše, se za účelem rozšíření výroby rozhodl 

realizovat nový stavební objekt, výrobní průmyslovou halu ve stávajícím areálu firmy, 

na místě dvou nefunkčních hal, které budou odstraněny jako samostatná zakázka. 

Vytvoření zadávací projektové dokumentace pověřila projekční kancelář AGP 

PROJEKČNÍ ATELIÉR s.r.o. na základě předchozí spolupráce při projektování stávajících 

výrobních objektů. Zadávací dokumentace byla zaslána uchazečům o zhotovitele 

projektu, mezi kterými byla společnost PSK a.s., se sídlem ve Zlíně. Zadávací 

dokumentace se stala podkladem pro sestavení stavebního rozpočtu, na základě 

kterého firma PKS. a.s. soutěžila s cenovou nabídkou a vyhrála výběrové řízení. Stala se 

oficiálním zhotovitelem zakázky. Následně měla projekční kancelář za úkol vypracovat 

Prováděcí dokumentaci, zajistit Územní rozhodnutí, Stavební povolení a Inženýrsko-

geologický průzkum pozemku. V režii projekční kanceláře bylo také zajistit vyjádření 

všech dotčených orgánů a institucí: Odboru pro životní prostředí, Hasičského 

záchranného sboru, Krajské hygienické stanice, vlastníků inženýrských rozvodných sítí a 

Ministerstva obrany (z důvodu možného vedení inženýrských a telekomunikačních sítí 

ve vlastnictví ministerstva). Stavební firmou byl vypracován časový plán a došlo 

k podpisu Smlouvy o dílo, kde byly vyjasněny všechny podmínky a stanovena doba 
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výstavby na termín od 7/2011 do 12/2011 a došlo k předání a převzetí staveniště. 

Jednotlivé dohody o vzájemných vztazích zadavatele a zhotovitele jsou označeny v 

zápise o předání a převzetí staveniště, a to i mezi ostatními účastníky výstavby. Tento 

protokol doplňuje Smlouvu o dílo o lokální požadavky na oblast bezpečnosti práce. 

Zhotovitel části díla je povinen seznámit ostatní zhotovitele podílející se na zhotovení 

díla s požadavky na technologie, zdroje ohrožení a požadavky na bezpečnost práce. 

Přípravným oddělením PSK a.s. byl sestaven harmonogram prací a byli vybráni 

subdodavatelé dílčích stavebních prací, zejména pro zhotovení elektroinstalací, 

vzduchotechniky a zdravotechniky. Výběr byl učiněn na základě předchozí spolupráce 

na projektech. 

 Elektroinstalace – ElektroMONT s.r.o., Olomouc 

 VZT – Klimakrom s.r.o., Kroměříž 

 ZTI, ÚT – VODOINSTALACE Pokorný s.r.o., Zlín 

Další fází projektu je samotná realizace stavby, která započíná přípravou zařízení 

staveniště. V rámci areálu nebylo možné použít stávající objekty jako objekty zařízení 

staveniště, proto bylo staveniště zařízeno mobilním systémem objektů k účelům 

administrativním, skladovým a sociálním. Zřízena byla příjezdová komunikace a mobilní 

oplocení areálu. Následně probíhaly jednotlivé stavební práce dle stavebního 

harmonogramu řízené odpovědným stavbyvedoucím. Průběh stavby byl zaznamenáván 

do stavebního deníku. 

Po dokončení stavebních prací došlo k vyhotovení Dokumentace skutečného provedení 

projekční kanceláří. Stavba byla předána investorovi s veškerou dokumentací 

potřebnou ke kolaudačnímu řízení. Došlo k závěrečnému vyúčtování mezi investorem a 

zhotovitelem dle vystavené faktury a položkového rozpočtu s rozpisem prací a 

spotřebovaného materiálu. 
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7.4 Účastníci projektu 

 Investor – Granitol a.s., Moravský Beroun 

 Projekční kancelář – AGP PRROJEKČNÍ ATELIÉR s.r.o., Olomouc 

 Zhotovitel – PSK a.s., Zlín (Průmyslové stavby a konstrukce) 

 Geodet – Ing. Štěpán Farkaš, Prostějov 

 Stavební úřad – Městský úřad Šternberk, Odbor stavební 

 Subdodavatelé - ElektroMONT s.r.o., Olomouc 

- Klimakrom s.r.o., Kroměříž 

- VODOINSTALACE Pokorný s.r.o., Zlín 

Organigram výstavby 

Organigram znázorňuje organizační strukturu projektu a hierarchické uspořádání 

jednotlivých subjektů, které se projektu účastní. Všechny subjekty se v průběhu 

samotné realizace navzájem ovlivňují. Struktura organizace projektu je základem 

informačního řízení projektu. 

 

 

Investor Granitol 
a.s.Moravský 

Beroun

Stavební úřad 
Šternberk

Projekční kancelář        
AGP PROJEKČNÍ ATELIÉR 

s.r.o.

Projektant                            
Ing. Luděk Frelich

Geodet Ing. 
Štěpán Farkaš

Zhotovitel PSK a.s. 
Zlín

ElektroMONT 
s.r.o.

VODOINSTALACE 
Pokorný s.r.o.

Klimakrom s.r.o.

Banka

Obr. 7-3: Organigram účastníků výstavby 
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Matice zodpovědností 

Matice zodpovědností popisuje vztahy mezi jednotlivými úkoly řešenými v rámci 

projektu, členy projektového týmu i externími subjekty participujícími na realizaci 

projektu. Dává do souvislosti činnosti a jejich nositele, zpřehledňuje vztahy 

v projektovém týmu a dává každému účastníkovi jasnou představu o jeho roli a podílu 

na projektu. [2, str. 81] 
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Tab. 7-1: Matice zodpovědností 
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7.5 Rozpočet a Finanční plán 

Rozpočet 

K projektu byl doložen položkový rozpočet stavby vytvořený v přípravné fázi pomocí 

rozpočtového programu ST systém, který je vytvořen speciálně pro tvorbu rozpočtů a 

kalkulací s výstupem v Microsoft Excelu. Z rozpočtu je patrná výsledná hodnota všech 

nákladů, která nabývá hodnoty 31 227 700,64 Kč. Z důvodu velké obsažnosti 

položkového rozpočtu dokládám krycí list rozpočtu, ve kterém jsou položky shrnuty do 

oddílů: Hlavní stavební výroba (HSV), Pomocná stavební výroba (PSV), Montáže (MON), 

Vedlejší rozpočtové náklady (VRN), Ostatní náklady (OST). 

 

 

 

Pro vytvoření základních rozpočtových nákladů stavebního objektu lze využít Ukazatele 

průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku. Za tímto účelem byl 

vytvořen sborník RUSO (Rozpočtové ukazatele stavebních objektů). Abych mohl srovnat 

rozpočet vytvořený firmou PSK a.s. s průměrnou cenou staveb stejného typu, vytvořil 

jsem pomoci sborníku RUSO 2013 rozpočet zahrnující základní rozpočtové náklady. Pro 

výpočet je nutno zařadit budovu příslušné kategorie (Haly výrobní; montované z dílců 

betonových tyčových), z té nám vyplyne cena za m3 obestavěného prostoru. Pro 

srovnání také dále musíme znát samotný obestavěný prostor budovy. 

Tab. 7-2: Krycí list původního rozpočtu 
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Označení podle sborníku RUSO 2013  

81124 – Haly výrobní; montované z dílců betonových tyčových 

 

Průměrná cena na měrnou jednotku: 3206 Kč/m
3 

 Obestavěný prostor:      19188 m
3 

 Rozpočtové náklady:    61 516 728,00 Kč 

 Použito bylo ale pouze 77,1% konstrukcí ze všech uvedených ve sborníku 

 Výsledné rozpočtové náklady:   47 429 397,29 Kč 

 

 

Rozdíly rozpočtových nákladů mezi položkovým rozpočtem oficiálním a orientačním, 

vytvořeném podle ukazatele RUSO 2013 jsou značné, i přesto že jsem pracoval 

s nejnižší uvedenou hodnotou průměrné ceny obestavěného prostoru určenou pro 

výrobní haly, byla vypočítaná hodnota nákladů podstatně vyšší. Podle mého názoru 

tento rozdíl vznikl díky tomu, že ve sborníku není uveden ukazatel vhodný pro tento typ 

výrobní haly a právě z toho důvodu se hodnoty liší o částku přesahující 16 miliónů 

korun. 

  

Tab. 7-3: Rozpočtové náklady vytvořené pomocí ukazatele RUSO  
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Finanční plán 

Financování projektu bylo realizováno formou záloh, vyplácených vždy na začátku 

každého měsíce. Výjimkou byla záloha poslední, která byla vyplacena až po dokončení 

stavby, tak jak bylo uvedeno ve Smlouvě o dílo. Těmito zálohami zhotovitel pokrýval 

náklady vznikající v průběhu stavby. Rostoucí náklady a výše záloh jsou podrobně 

rozepsány v tabulce 7-4 v této kapitole. Nejnižší časovou jednotkou ve finančním plánu 

představuje týden kalendářního roku. Hodnoty jsou také přehledně znázorněny v grafu 

Finančního plánu. 

 

 

 

 

 

  

Tab. 7-4: Finanční plán 

Obr. 7-4: Graf Finančního plánu 
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7.6 Harmonogram 

Před zahájením stavebních prací je přípravným projektovým týmem vypracován 

harmonogram stavebních prací, který se stává klíčovým dokumentem a nástrojem pro 

řízení celého projektu. V harmonogramu jsou na svislé ose podrobně rozepsány 

jednotlivé činnosti a na časové ose je jim přidělena doba, za kterou musejí býti splněny. 

Dále je možné toto schéma rozšířit o zdroje, náklady nebo jiné ukazatele, které jsou 

přiřazeny jednotlivým činnostem nebo rozepsány pro časovou jednotku. Do finálního 

harmonogramu jsou začleněny dílčí harmonogramy subjektů spolupracujících na 

projektu, v tomto případě dodavatelů elektroinstalace, VZT a zdravotechniky. 

Účelem harmonogramu je kontrola průběhu stavby a to nejen pro zhotovitele, ale také 

pro investora, který má možnost při kontrolních dnech ověřit si, zda projekt probíhá 

podle smluvně stanovených podmínek. 

Na základě oficiálního harmonogramu stavby od firmy PSK a.s., vytvořeného 

v programu Microsoft Excel, jsem vytvořil harmonogram vlastní. Tento program je pro 

vytvoření organizace stavby podle názoru přípraváře firmy nejvhodnější, především 

z hlediska dostupnosti a jednoduchosti a proto je preferován na úkor ostatních 

programů. Pro účely této bakalářské práce jsem vytvořil harmonogram ve dvou 

elektronických verzích. První v programu Microsoft Excel a druhou v programu 

Microsoft Project. 

Microsoft Excel 

Na časové ose jsou nejmenší jednotkou týdny kalendářního roku označené číslicí a 

navíc ještě rozděleny na polovinu, aby určité činnosti mohly začínat, respektive končit, 

v polovině týdne. Takto nastavená časová jednotka je plně dostačující pro vytvoření 

funkčního harmonogramu. Na ose svislé jsou pak rozepsány v logickém sledu pracovní 

činnosti. Těmito osami je definováno pole pro zaznamenání doby trvání jednotlivých 

činností s přidanou hodnotou časové rezervy, která vymezuje čas pro případné 

prodloužení činnosti před další činností navazující. V harmonogramu je také zaznačen 

podpis Smlouvy o dílo, stejně jako začátek a předpokládaný konec stavebních prací. 

Celý harmonogram je vytvořen pouze pro realizační fázi projektu. Podle původního 
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harmonogramu jsem některé činnosti rozdělil pro přehlednost do více celků (podlahy, 

elektroinstalace) a některé přesunul do jiné etapy realizace z důvodu logické návaznosti 

pracovních postupů. V původním harmonogramu není zakomponována montáž 

vzduchotechniky, a proto jsem tuto položku přidal do harmonogramu. Realizace 

projektu vychází přibližně na 5 měsíců. 

 

Microsoft Project 

Program Microsoft projet používá zobrazení Ganttova diagramu, který je účelně 

vytvořen pro potřeby projektů. Obsahem je tento harmonogram shodný s Excelovým 

v časových dotacích jednotlivých úkolů, rozdílem je však grafické zpracování, které je 

mnohem přehlednější. Také je harmonogram rozšířen o náklady přiřazené jednotlivým 

pracím. Sledovat se dá také jejich nárůst v čase pomocí funkce používání úkolů. Pro 

každou činnost je vymezen termín zahájení, termín ukončení, náklady a časová rezerva 

vztažená k dokončení projektu. Graficky jsou činnosti spojeny šipkami. A to jak 

s činností předchozí, tak s činností navazující. Tím je docíleno větší přehlednosti, ale 

především je zachycena jasná návaznost činností. 

 

 

 

  



Výrobní hala Granitol

Harmonogram stavebních prací

Podpis smlouvy o dílo

SO 01 HALA
zemní práce
izolace proti vodě
zakládání a piloty
prefa - nosná konstrukce
střecha
opláštění haly - panely
podlahy - hrubé
svislé konstrukce - nenosné
Sádrokartonové konstrukce
vnitřní omítky
podlahy - dokončení
ZTI - rozvody
ÚT - rozvody
ZTI - osazení
ÚT - osazení
VZT
výplně otvorů vnějších
elektro - rozvody
elektro - kompletace
obklady a dlažby
malby a nátěry
úpravy povrchů vnějších
komunikace a úprava terénu

SO 02 Venkovní silnoproudé rozvody
elektromontáže

SO 03 Přeložka odtoku chladící vody
Přeložka odtoku chladící vody

SO 04 Stlačený vzduch
stlačený vzduch
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název objektu

40 45 46 47 48

číslo objektu

23 37 4124 3629 3025

červenecčerven zářísrpen

28 38 3932 33

2011

listopad prosinecříjen

5126 27 3531 34 5249 5042 43 44

Tab. 7-5: Harmonogram stavebních prací, Microsoft Excel



Název úkolu Náklady Časová
rezerva
dokončení

Projekt - Granitol a.s. Moravský Beroun 31 227 700,64 Kč 0 dny

Zahájení stavebních prací 0,00 Kč 0 dny

SO01 28 760 632,64 Kč 2 dny
zemní prác 449 092,41 Kč 10 dny

izolace proti vodě 246 898,56 Kč 13 dny

zakládání a piloty 2 141 234,81 Kč 7 dny

prefa - nosná konstrukce 3 983 075,33 Kč 5 dny

střecha 3 155 631,85 Kč 13 dny

opláštění haly - TRIMO 3 889 425,46 Kč 8 dny

podlahy - hrubé 1 693 037,15 Kč 12 dny

svislé konstrukce - nenosn 854 155,33 Kč 5 dny

Sádrokartonové konstrukc 1 388 111,96 Kč 10 dny

vnitřní omítky 313 627,05 Kč 5 dny

podlahy - dokončení 154 600,24 Kč 24 dny

ZTI - rozvod 425 257,02 Kč 12 dny

ÚT - rozvody 988 950,74 Kč 12 dny

ZTI - osazen 263 553,83 Kč 6 dny

ÚT - osazení 502 134,53 Kč 6 dny

VZT 2 839 448,17 Kč 11 dny

výplně otvorů vnějších 3 499 455,16 Kč 19 dny

elektro - rozvod 295 043,58 Kč 11 dny

elektro - kompletace 90 321,28 Kč 6 dny

obklady a dlažby 437 693,63 Kč 6 dny

malby a nátěry 245 170,30 Kč 2 dny

úpravy povrchů vnějších 419 079,56 Kč 21 dny

komunikace a úprava terénu 485 634,69 Kč 6 dny

SO02 2 027 632,00 Kč 21 dny
elektromontáže 2 027 632,00 Kč 21 dny

SO03 Přeložka odtoku chladící
vody

313 876,00 Kč 13 dny

Přeložka odtoku chladící vody 313 876,00 Kč 13 dny

SO04 Stlačený vzduch 125 560,00 Kč 21 dny
stlačený vzduch 125 560,00 Kč 21 dny

Ukončení stavebních prací 0,00 Kč 0 dny

15.7.

20.12.

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1
červenec srpen září říjen listopad prosinec leden

2012

Úkol

Rozdělení

Průběh

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Tab. 7-6: Harmonogram stavebních prací, Microsoft Project

Projekt: Výrobní hala, Granitol a.s.
Datum: 24.5. 13
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8 Závěr 

Řízení projektu výstavby nebo Řízení projektu obecně je téma velice obsáhlé pro rozsah 

bakalářské práce, z tohoto důvodu jsem se zaměřil pouze na některé jeho části a to 

především na metody organizace času a plánování nákladů a zdrojů v první teoretické 

části bakalářské práce. Pomocí odborné literatury zabývající se projektovým řízením 

jsem popsal životní cyklus projektu a nástroje, které čas organizují pro potřeby řízení 

projektu. Dále jsem popsal význam zdrojů a nákladů a jejich plánování pro možnosti 

efektivního užívání a kontrolu. 

V praktické části jsem se pokusil popsat, jakým způsobem využívá firma PSK a.s., Zlín 

řízení projektu v praxi. Při získávání podkladů pro bakalářskou práci, jsem spolupracoval 

s jsem s jedním ze zaměstnanců společnosti, který pracuje na pozici Přípravář staveb. 

Byly mi poskytnuty informace o metodách řízení projektu a také jsem měl zapůjčenou 

Projektovou dokumentaci. Z toho důvodu, že mi nebyly poskytnuty veškeré interní 

informace společnosti, jsem zaměřil praktickou část na organizaci a plánování času, 

organizaci firemní struktury, struktury účastníků projektu, rozpočtování a finanční 

plánování. 

Část praktické části je věnována analýze rozpočtu. Analýza spočívá v porovnání 

rozpočtu firmy PKS a.s. s orientačním rozpočtem vytvořeným podle ukazatele RUSO. 

V analytické části jsem také vytvořil finanční plán projektu za pomocí rozpočtu a 

harmonogramu. 

Organizování času na projektu je zobrazeno v Harmonogramu výstavby, který firma 

vypracovává v programu Microsoft Excel. Podle jejich slov je takto zpracovaný 

harmonogram pro jejich potřeby dostačující. V harmonogramu jsou zaznačeny termíny 

konání prací a zvýrazněny důležité milníky projektu, zdroje ani náklady 

v harmonogramu zaznačeny nejsou. Harmonogram jsem přepracoval ve dvou verzích, a 

to v Microsoft Excel a v programu Microsoft Projekt, ze kterého jsou patrnější 

návaznosti činností, a je rozšířen informacemi o nákladech čímž by mohl být přínosem 

pro potřeby řízení projektu. 
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