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Abstrakt 
Bakalá!ská práce se zab"vá !ízením projektu v"stavby, jeho teoriemi !ízení a jednotliv"mi 
procesy probíhajících p!i v"stavb#. Jsou zde specifikovány po$adavky na ve!ejné stavební 
zakázky a jejich legislativa. 
Je zkoumán celkov" pr%b#h v"b#rového !ízení od vyhlá&ení a$ po jeho ukon'ení. Je zde 
zpracována nabídka se v&emi po$adovan"mi nále$itostmi. V záv#ru je zakázka analyzována a 
jsou hledány mo$nosti sní$ení její ceny.  
  
Klí!ová slova 
Projektové !ízení, v"stavba, investor, mana$er, organigram, ve!ejné zakázky, klasifika'ní 
p!edpoklady, v"b#rové !ízení, nabídková cena, polo$kov" rozpo'et, elektronická aukce, 
recykláty.  
  
  
  
Abstract 
The bachelor thesis deals with a construction project management, its managements theories and individual 
processes during construction. There are specified requirements of procurements and their legislation. 
The thesis studies a progress of tender overall - from declaration to termination. The offer is elaborated with all 
required specifics. At the end of the thesis, contract is analyzed and there are searching options how to reduce the 
price.  
  
Keywords 
Project management, construction, investor, manager, organizational chart, procurement, classification 
assumptions, tender, bid price, itemized budget, electronic auction, recyclate.  
… 



Bibliografická citace V!KP 
  
SK!IVÁNEK, Jan. !ízení projektu v"stavby. Brno, 2013. 52 s., 17 s. p"íl. Bakalá"ská práce. 
Vysoké u#ení technické v Brn$, Fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a "ízení. 
Vedoucí práce Ing. Milo% Waldhans. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Prohlá!ení: 
  
Prohla!uji, "e jsem bakalá#skou práci zpracoval(a) samostatn$ a "e jsem uvedl(a) v!echny 
pou"ité informa%ní zdroje. 
  
  
  
V Brn$ dne 22.5.2013  
  
  
  
                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Jan Sk#ivánek  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod!kování 

Cht!l bych pod!kovat svému vedoucímu práce panu Ing. Milo"i Waldhansovi za 
pomoc p#i zpracování bakalá#ské práce. Jeho poskytnuté rady m! dovedly ke 
zdárnému dokon$ení práce. 

Dále chci pod!kovat stavební firm! BAUSET CZ, a.s., za velmi vst#ícné jednání a 
poskytnutí praktick%ch znalostí a mo&nosti zpracování podklad' pro vypracování mé 
bakalá#ské práce. Cht!l bych pod!kovat i rodin! za plnou podporu a trp!livost b!hem 
zpracovávání mé práce. 

 

Brno 2013                                                                                       Sk#ivánek Jan  



!ízení projektu v"stavby               Jan Sk#ivánek 

7 

OBSAH 

1.     ÚVOD……………………………………………………………………………....  10 

2.    PROJEKTOVÉ !ÍZENÍ ....…………....…………………………………... ……....11  

   2.1    Definice......………………………......………………….………………............. 11 

   2.2    P#ednosti pou$ívání projektového #ízení..……………….………………............. 11 

   2.3    Management, #ízení..................................……………….………………............. 12 

3.   !ÍZENÍ PROJEKTU V"STAVBY…....…………………………………... ……... 13 

   3.1    Definice v"stavby a #ízení projektu v"stavby..………….………………............. 13 

   3.2    Standardní zp%soby #ízení.................................………….………………............. 13 

      3.2.1    Zp%sob #ízení v"stavby na klí&………….………………………………….. 14 

      3.2.2    Zp%sob #ízení v"stavby s projektovan"mi vy''ími dodávkami…………….. 15 

      3.2.3    Zp%sob #ízení v"stavby s kompletovan"mi vy''ími dodávkami…………….. 16 

      3.2.4    Investorsk" zp%sob #ízení v"stavby............................................…………….. 18 

   3.3    Moderní zp%soby #ízení v"stavby.....................………….………………............. 19 

      3.3.1    Projektové #ízení - Project Management….………………………………….. 19 

      3.3.2    Smluvní #ízení - Contracting Management………………………………….. 20 

      3.3.3    !ízení v"stavby - Construction Management……………………………….. 20 

   3.4    Proces v"stavby s aplikací pravidel projektového #ízení.………………............. 21 

      3.4.1    Rozd(lení proces% projektového #ízení na jednotlivé fáze………...……….. 21 

    



!ízení projektu v"stavby               Jan Sk#ivánek 

8 

4.   DRUHY STAVEBNÍCH ZAKÁZEK.....…………………………………... ……... 25  

   4.1    Neve#ejné stavební zakázky..............................................………………............. 26 

   4.2    Ve#ejné stavební zakázky..................................................………………............. 26 

      4.2.1    Zadavatelé.............................................….………………………………….. 26 

      4.2.2    Zadávací #ízení.......................................….………………………………….. 26 

      4.2.3    Klasifika&ní p#edpoklady.......................….………………………………….. 27 

5.   APLIKACE !ÍZENÍ PROJEKTU V"STAVBY VE FIRM# BAUSET CZ, a.s.  

        NA KONKRÉTNÍ ZAKÁZCE.....………………………………….............. ……... 29  

   5.1    Charakteristika firmy.........................................................………………............. 29 

      5.1.1    Základní informace................................….………………………………….. 29 

      5.1.2    Finan&ní situace firmy...........................….………………………………….. 29 

      5.1.3    Organiza&ní struktura firmy...................….………………………………….. 30 

      5.1.4    V"b(rová #ízení......................................….………………………………….. 31 

   5.2    Vyhlá'ení v"b(rového #ízení.............................................………………............. 32 

   5.3    Pr%b(h místního 'et#ení a seznámení s dokumentací........………………............. 34 

      5.3.1    Místní 'et#ení ........................................….………………………………….. 34 

      5.3.2    Stavební objekty ...................................….………………………………….. 35 

   5.4    Zpracování nabídkové ceny..............................................………………............. 38 

      5.4.1    Zp%sob zpracování ...............................….………………………………….. 38 

      5.4.2    Rozpo&ty jednotliv"ch objekt% ...............................….…………………….. 38 

      5.4.3    )asov" harmonogram v"stavby............….………………………………….. 41 



!ízení projektu v"stavby               Jan Sk#ivánek 

9 

   5.5    Odevzdání nabídek a pr%b(h v"b(rového #ízení, 1. a 2. kolo..........……............. 41 

      5.5.1    Odevzdání nabídky 1.kola....................….………………………………….. 41 

      5.5.2    Vyhodnocení nabídky 1.kola ...............….………………………………….. 42 

      5.5.3    Sestavení ceny pro 2.kolo ....................….………………………………….. 42 

      5.5.4    Odevzdání a vyhodnocení 2. kola .........................………………………….. 43 

   5.6    Elektronická aukce ...........................................................................……............. 43 

      5.6.1    Podstata a pravidla elektronické aukce .....………………………………….. 43 

      5.6.2    Pr%b(h elektronické aukce .....………...................………………………….. 44 

   5.7    Kone&ná cena zakázky a na'e mo$nosti ...........................................……............. 44 

      5.7.1    Zhodnocení vít(zné ceny.......……….....................………………………….. 44 

      5.7.2    Mo$nosti sní$ení ceny na'í nabídky......................………………………….. 44 

      5.7.3    Vyu$ívání recyklát%.................………...................………………………….. 46 

      5.7.4    Pou$ití recyklovaného drceného 't(rku…...............………………………….. 47 

      5.7.5    Mo$nosti firmy BAUSET CZ, a.s..........................………………………….. 47 

6.   ZÁV#R.....…………………………………....................................................……... 48  

SEZNAM POU$IT"CH ZDROJ%….....……....................................................……... 49  

SEZNAM ILUSTRACÍ.....……….....…………...................................................……... 50  

SEZNAM TABULEK.....…….....….…………....................................................……... 51  

SEZNAM P!ÍLOH.....…………………………..................................................……... 52  

 

 



!ízení projektu v"stavby               Jan Sk#ivánek 

10 

1. ÚVOD 

Téma bakalá#ské práce !ízení projektu v"stavby jsem si vybral, proto$e jsem si cht(l 

prohloubit své znalosti o Projektovém #ízení a #ízení projekt% v"stavby a ov(#it si konkrétní 

zp%soby #ízení pou$ívané v praxi. Projektové #ízení nabírá v )eské republice v poslední dob( 

na své d%le$itosti a proto jsem se na n(j v této práci zam(#il. 

Bakalá#ská práce je strukturovaná do dvou vzájemn( provázan"ch &ástí. V první teoretické 

&ásti se zam(#uji na Projektové #ízení obecn(, jeho p#ednosti a pou$ívání. Dále u$ rozebírám 

podrobn(ji téma !ízení projektu v"stavby z hlediska r%zn"ch zp%sob% #ízení, a* u$ 

standardních a nebo moderních zp%sob%, zavád(n"ch v poslední dob(. Následují zp%soby 

aplikování Projektového #ízení do procesu v"stavby. Záv(r teoretické &ásti se zab"vá druhy 

stavebních zakázek z hlediska charakteru investora a byl za#azen pro vyjasn(ní zp%sob% 

vyhla'ování v"b(rov"ch #ízení, kter"m se v praktické &ásti zaobírám. 

Navazující praktická &ást popisuje firmu, v ní$ jsem m(l mo$nost krátkodob( pracovat. Je jí 

pardubická stavební firma BAUSET CZ, a.s.. Zam(#uji se zde na jedno konkrétní v"b(rové 

#ízení. Specifikuji jeho obsah a dokumenty od zadavatele, pr%b(h, zp%sob zpracování na'í 

nabídky a sestavení na'í nabídkové ceny. Práce dále pokra&uje popsáním zp%sobu 

vyhodnocování v"b(rového #ízení, kde nejprve prob(hla dv( kola a poté je't( Elektronická 

aukce. Praktická &ást je zakon&ena zd%vodn(ním na'eho neúsp(chu ve v"b(rovém #ízení, 

zhodnocení ceny vít(ze a anal"zou mo$ností firmy na dosa$ení srovnatelné ceny. Jako 

mo$nosti jsou analyzovány v"b(ry jiné obalovny a vyu$ití alternativních mo$ností realizace 

zakázky za pomoci recyklát%. Záv(rem je shrnutí celého pr%b(hu zakázky, popis reality na 

stavebním trhu a doporu&ené zam(#ení pro firmu BAUSET CZ, a.s.. 
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2. PROJEKTOVÉ !ÍZENÍ 

2.1   Definice 

Metoda projektového #ízení p#iná'í t"mov" zp%sob práce a propracované postupy navrhování 

a realizace objekt%. !ízení projekt% zahrnuje v'echny prvky a struktury, ve kter"ch procesy 

probíhají. Ur&uje vstupy a zdroje, ur&uje v"stupy, stanovuje podmínky kvality, kvalifikace lidí 

i podmínky financování, #e'í problémy ochrany ve#ejn"ch zájm% i podmínky a prost#edky pro 

#ízení realizace projekt%. [1] 

2.2. P&ednosti pou'ívání projektového &ízení 

Projektové #ízení je nástrojem k realizaci moderního zp%sobu &ízení podle cíl( (Management 

by Objectives - MBO). Velmi &asto lze v západních zemích velké mezinárodní projekty, 

nákladné státní akce, nap#íklad speciální zakázky pro kosmick" v"zkum nebo obranu získat 

jen tehdy, kdy$ firma proká$e schopnost kvalitního projektového #ízení. 

Aplikace projektového #ízení p#iná'í pro praxi na'ich firem a institucí &adu p&ínos(: 

• zv"'ení jistoty v dosahování cíl% (sní$ení rizika neúsp(chu), 

• sní$ení náklad%, 

• zkrácení termín%, 

• úsporu vynalo$ené námahy, 

• mo$nost lep'ího dorozum(ní se západními firmami, 

• p#íle$itost podílet se na zahrani&ních zakázkách a projektech, 

• zp#ístupn(ní zahrani&ních p%j&ek, 

• p#íprava firmy na certifikaci z hlediska aplikace projektového #ízení. 

Projektové #ízení je také velmi vhodn" nástroj k zavedení systém( &ízení jakosti a k dosa$ení 

a udr$ení vysoké jakosti ve firm(. P#echod od stávající jakosti k jakosti definované souborem 

norem ISO 9000 je natolik velkou zm(nou pro na'e firmy, $e bez vyu$ití projektového #ízení 
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p#edstavuje snaha o jakost velké riziko neúsp(chu. Proto nás )SN/ISO 10 006 nabádá, 

abychom projektové #ízení jako nástroj k dosa$ení vysoké jakosti pou$ili. Navíc nám tato 

norma vymezuje procesy p#i #ízení projektu, které musíme správn( navrhnout a #ídit, 

abychom projektové #ízení provád(li jakostn(.[1] 

2.3. Management, &ízení 

Management znamená vedení, správu nebo #ízení a v &e'tin( se pou$ívá ve v'ech t(chto 

v"znamech. Management je soubor zku'eností, znalostí, metod, technik a nástroj%. Proces 

&ízení se zab"vá koordinací zdroj% (lidsk"ch, finan&ních a materiálov"ch) za ú&elem dosa$ení 

ur&eného cíle v daném rozsahu, nákladech, &ase, kvalit( a spokojenosti ú&astník%. 

Rozli'ujeme &ty#i hlavní #ídící &innosti: 

• Stanovení cíl( a plánování (práce, zásobování, v"roby, odbytu, investic, v"zkumu a 

v"voje) 

• Organizování (sestavení nebo zm(na organiza&ní struktury, sestavení organiza&ních 

sm(rnic) 

• Vedení lidí (obsazování pracovních míst lidmi s odpovídajícím vzd(láním, zaji't(ní 

jejich profesního r%stu, motivace k lep'í práci ohodnocením, odm(nami, pochvalami, 

pov"'ením), operativní &ízení a koordinace 

• Kontrolování (informace o pln(ní plánovan"ch cíl% prost#ednictvím evidence, 

ú&etnictví, kalkulací a podnikové statistiky) 

Nedílnou sou&ástí v'ech &inností je rozhodování, samoz#ejm( správné a v prav" &as. 

Mana$e#i (vedoucí) ve v'ech sv"ch &innostech #ídí lidi a teprve prost#ednictvím nich v"robu a 

cel" podnik. Mana$er musí b"t pro svou &innost vybaven odpovídajícími pravomocemi a m(l 

by mít odpovídající vzd(lání dopln(né praktick"mi zku'enostmi.  

Krom( hlavních úkol% má projektové #ízení dal'í úkoly podp(rné (administrativa, 

dokumentace, informace a komunikace) a dopl)ující (smluvní #ízení, v"kaznictví, #ízení 

kvality, #ízení rizika, bezpe&nost a ochrana zdraví p#i práci). 
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!ízení projekt% a projektové #ízení nejsou synonyma, i kdy$ si to mnozí myslí. !ízení 

projektu (Management of Project) zahrnuje naplánování, vypracování a #ízení jeho realizace. 

Jde o neopakovateln" metodick" proces nad konkrétním projektem s vyu$itím specifick"ch 

projektov"ch postup%, nástroj% a technik. Projektové &ízení (Management by Projects) je 

potom #ízení více soub($n"ch projekt%, jejich organizování a koordinování v&. specifické 

organiza&ní struktury firmy. 

Ob( #ídící &innosti mají spole&n" cíl - rozplánování a realizaci zpravidla slo$it"ch 

jednorázov"ch akcí, které je pot#eba uskute&nit v po$adovaném termínu s plánovan"mi 

náklady tak, aby se dosáhlo stanoven"ch cíl%. Je to vlastn( ú&inné a efektivní dosahování 

pozitivních zm(n (inovací).[1] 

 

3. !ÍZENÍ PROJEKTU V"STAVBY 

3.1 Definice v*stavby a &ízení projektu v*stavby 

 V"stavba je proces relativn( dlouh" a nákladn" s dlouhodob"m ú&inkem na své okolí. Na její 

p#íprav( a realizaci se podílí velké mno$ství ú&astník%, jejich$ &innosti musí b"t nejen 

zaji't(ny ale i koordinovány v míst( a &ase. Dochází k p#esunu a zpracování zna&ného objemu 

materiálu. Stavba je v$dy originálem alespo+ sv"m zem(pisn"m a &asov"m umíst(ním. 

!ízení projektu v"stavby se zab"vá ve'ker"mi &innostmi fáze p#ípravné, plánovací, realiza&ní 

i exploata&ní, je$ se vyskytují v $ivotním cyklu stavby z pohledu stavebníka i zhotovitele. 

Stavební v"roba je v$dy sou&ástí komplexního projektu, ve kterém jsou stavební objekty 

pouze prost#edkem dosa$ení cíl% projektu. Stavby je v$dy dokladem realizace projektu, kter" 

bude produkovat nové v"robky nebo slu$by. Stavební v"roba je proto indikátorem 

hospodá#ského r%stu. [1] 

3.2 Standardní zp(soby &ízení 

P&ímí ú+astníci &ízení v*stavby: 

! investor, 

! mana$er, 
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! projektant, 

! dodavatel a vy''í dodavatel. 

Hlavní osobou p#i #ízení v"stavby je investor nebo jím pov(#en" zástupce investora. Investor 

má p#i #ízení v"stavby odpov(dnost za n(kolik soubor% prací. 

Prvním d%le$it"m úkolem v odpov(dnosti investora p#i v"stavb( je zabezpe&it podrobnou 

p#ípravu investi&ního projektu, v této fázi se zaji'*ují dokumentace p#ípravné fáze projektu a 

v"b(r koncep&ní varianty projektu. P#i #ízení projektu se m%$e investor zapojit bu, jako 

pouh" dozor, nebo m%$e stát ve funkci p#ímého #ízení projektu. 

Jako standardní zp%soby #ízení v"stavby lze ozna&it zp%soby v"stavby na klí&, dal'ím je 

zp%soby v"stavby s projektovan"mi vy''ími dodávkami, v"stavba s kompletovan"mi vy''ími 

dodávkami a investorsk" zp%sob v"stavby. [1] 

3.2.1 Zp(sob &ízení v*stavby na klí+ 

Osobu, která zastupuje investora p#i #ízení projektu v"stavby, ozna&ujeme jako mana$er. 

Mana$er postupuje p#i #ízení projektu v n(kolika krocích. 

Nejd#íve mana$er zadá zpracování dokumentace pro poptávkové #ízení, která vychází ze 

studie po#ízené v p#ípravné fázi. Na jednání mana$era následn( reagují dodavatelé 

zpracováním nabídky. Nabídka by m(la obsahovat technickou a obchodní &ást.  

Dal'ím krokem mana$era je zaji't(ní dokon&ení dokumentace pro stavební #ízení a následn( 

investor uzav#e smlouvu se zhotovitelem stavby - vy''ím dodavatelem na klí&. 

Vy''í dodavatel v dal'ích fázích v"stavby samostatn( zaji'*uje #ízení p#ípravy a realizace 

stavby, zajistí zpracování realiza&ní dokumentace projektu. Dále zaji'*uje poddodávky, které 

mohou b"t vy''í dodávky projektované, vy''í dodávky kompletované nebo kombinace t(chto 

vy''ích dodávek s dodávkami v"robk%, prací a slu$eb. 

Investor nebo osoba, která zastupuje investora, na pr%b(h projektu pouze dohlí$í a operuje s 

finan&ními prost#edky. Investorovou snahou je p#enést mo$ná rizika spojená s projektem na 

konkrétního vybraného zhotovitele stavby. 
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Celé schéma zp%sobu #ízení v"stavby na klí& je znázorn(no v obr.1. [1] 

 

Obr.1 - Organigram #ízení v"stavby na klí& 

3.2.2 Zp(sob &ízení v*stavby s projektovan*mi vy,,ími dodávkami 

Mana$er projektu je jmenován investorem ihned v p#ípravné fázi projektu. Mana$er projektu 

zadá projektantovi, aby vypracoval dokumentaci na díl&í &ásti stavby pro poptávková #ízení, 

podkladem pro dokumentace jsou studie z p#ípravné fáze projektu. Projektant, jako autorsk" 

dozor je omezen na úrove+ dokumentace pro stavební #ízení. 

Vy''í dodavatelé reagují na poptávku, p#edlo$í nabídky pro p#íslu'nou &ást stavby. Nabídka 

musí obsahovat technickou a obchodní &ást. Projektant v'echny nabídky sjednotí do 

souborného #e'ení projektu a dopracuje dokumentaci projektu pro stavební #ízení. 

Vy''í dodavatel projektovan"ch vy''ích dodávek zaji'*uje poddodávky, vy''í dodávky 

projektované nebo vy''í dodávky kompletované, dodávky v"robk%, soubor prací a slu$eb. 

Vy''í dodavatelé dopracují nabídkovou dokumentaci do úrovn(, kde je podrobn( popsán 

p#edm(t smlouvy s ka$d"m poddodavatelem v"robk%, prací a slu$eb samostatn(. Vy''í 

dodavatel nejv"znamn(j'í vy''í dodávky pov(#í osobu, která bude plnit funkci mana$era 
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v"stavby. Také je mo$né, aby se jednotliví mana$e#i vy''ích dodávek vyst#ídali. Kolauda&ní 

#ízení za#izuje mana$er projektu za spolupráce s vy''ími dodavateli, mana$er projektu p#ebírá 

vy''í dodávky. 

Investor m%$e vyu$ít tento zp%sob v"stavby v p#ípad(, $e nebyl vybrán nejvhodn(j'í vy''í 

dodavatel. Celé schéma zp%sobu #ízení v"stavby s projektovan"mi vy''ími dodávkami je 

znázorn(no v obr.2. [1] 

 

Obr.2 - Organigram #ízení v"stavby s projektovan"mi vy''ími dodávkami 

3.2.3 Zp(sob &ízení v*stavby s kompletovan*mi vy,,ími dodávkami 

Tento zp%sob #ízení v"stavby m%$eme pova$ovat za nejroz'í#en(j'í. Investor ji$ v p#ípravné 

fázi projektu jmenuje mana$era projektu. 

Mana$er projektu zadá projektantovi zpracování dokumentace souborného #e'ení projektu 

souborného #e'ení projektu sou&asn( s dokumentací pro stavební povolení. Mana$er projektu 
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Zhotovitel "ásti stavby 
-kompletované vy!!í 

dodávky 

Vy!!í dodavatel 
-kompletované vy!!í 

dodávky 

Dodavatel Dodavatel Dodavatel 

Zhotovitel "ásti stavby 
-kompletované vy!!í 

dodávky 

Dodavatel Dodavatel 

Projektant 

Koordinace 

Dokumentace ke 
stavebnímu 
#ízení 



!ízení projektu v"stavby               Jan Sk#ivánek 

17 

zajistí stavební #ízení, vyhlásí poptávku na zhotovení celé stavby nebo jejich &ástí. Po 

dokon&ení stavby mana$er zaji'*uje kolauda&ní #ízení, p#evzetí vy''ích dodávek a jejich 

následnou kontrolu. 

Vy''í dodavatelé reagují na poptávku a p#edkládají nabídky s obchodními podmínkami 

zpracované podle dokumentace souborného #e'ení. Po uzav#ení smlouvy, vy''í dodavatel 

kompletované vy''í dodávky zpracuje realiza&ní dokumentaci projektu v rozmezí své 

dodávky a zapojí se v #ízení v"stavby. 

Je nutné zvolit mana$era v"stavby, obvykle b"vá zvolen mana$er nejv"znamn(j'ího vy''ího 

dodavatele, na stavb( se mohou vym(nit i dva mana$e#i vy''ích dodávek. Zvolen" mana$er 

v"stavby je neustále p#ítomen po celou dobu v"stavby. 

Celé schéma zp%sobu #ízení v"stavby s kompletovan"mi vy''ími dodávkami je znázorn(no v 

obr.3. [1] 

 

Obr.3 - Organigram #ízení v"stavby s kompletovan"mi vy''ími dodávkami 
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3.2.4 Investorsk* zp(sob &ízení v*stavby 

P#i vyu$ití investorského zp%sobu si investor za#izuje in$en"ring samostatn(. Investorsk" 

zp%sob #ízení v"stavby se vyu$ívá u jednodu''ích staveb. 

Projektant na $ádost investora vypracuje realiza&ní dokumentaci a provádí autorsk" dozor. 

Investor si sám zajistí stavební #ízení, nákup v"robk%, prací a slu$eb p#ímo od dodavatel%. Po 

dokon&ení stavby investor p#ekontroluje a p#evezme od dodavatel% stavbu a zajistí kolauda&ní 

#ízení. 

Investorsk" zp%sob #ízení v"stavby je pro investora p#ehledn(j'í, p#ímo kontroluje celou 

v"stavbu a dodavatelské cesty v"robk%, prací a slu$eb. Investorsk" zp%sob #ízení v"stavby se 

n(kdy kombinuje s projektov"mi a kompletovan"mi vy''ími dodávkami. 

Celé schéma zp%sobu #ízení v"stavby investorsk"m zp%sobem je znázorn(no na obr.4. [1] 

 

Obr.4 - Organigram investorského zp%sobu #ízení v"stavby 
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3.3 Moderní zp(soby &ízení v*stavby 

P#ímí ú&astníci v"stavby jsou investor, mana$er, projektant a dodavatel v"stavby. Vztahy 

mezi ú&astníky v"stavby jsou smluvní a #ídící. V"hodou moderních zp%sob% v"stavby oproti 

tradi&ním zp%sob%m #ízení v"stavby je &asová a finan&ní úspora. [2] 

Moderní zp(soby &ízení v*stavby: 

! Projektové #ízení - Project Management 

! Smluvní #ízení - Contracting Management 

! !ízení v"stavby - Construction Management 

3.3.1 Projektové &ízení - Project Management 

Schéma popisující #ízení v"stavby pro projektové #ízení je znázorn(no v obr. 5. [2] 

           smluvní vztah                !ízení 
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3.3.2 Smluvní &ízení - Contracting Management 

Schéma popisující smluvní #ízení v"stavby je znázorn(no v obr.6. [2] 

           smluvní vztah                !ízení 

 

Obr. 6 - Contracting Management 

3.3.3 !ízení v*stavby - Construction Management 

Schéma popisující jednoduch" styl #ízení v"stavby je znázorn(no v obr.7. [2] 

           smluvní vztah                !ízení 

 

Obr. 7 - Construction Management 
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3.4 Proces v*stavby s aplikací pravidel projektového &ízení 

Stavební zakázka se skládá z n(kolika po sob( navazujících &inností, ka$dá zakázka je &asov( 

omezená a vede k p#edem stanovenému cíli. Na #ízení zakázky u$íváme pravidla z oboru 

projektového managementu neboli projektového #ízení.[3] 

3.4.1 Rozd-lení proces( projektového &ízení na jednotlivé fáze: 

a) Integrace projekt% 

b) !ízení rozsahu 

c) !ízení &asu 

d) !ízení náklad% 

e) !ízení kvality 

f) !ízení lidsk"ch zdroj% 

g) !ízení komunikace 

h) !ízení rizik 

i) !ízení nákup% 

Ka$dá fáze projektového #ízení se dále &lení na &innosti: 

1. Zahájení a definování 

2. Plánování 

3. Provád(ní 

4. Kontrola 

5. Ukon&ení 

6. Provoz 
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a) Integrace projekt( 

!e'í, jak postupovat p#i v(t'ím mno$ství soub($n( probíhajících projekt% [3] 

b) !ízení rozsahu 

1. Projekt se zahájí stanovením v(cn"ch, finan&ních a &asov"ch cíl% projektu, 

jmenováním mana$era projektu a následné zahájení projektu. 

2. P#i plánování rozsahu mana$er projektu stanoví vstupní zdroje a popí'e v"stupy 

projektu s jejich kvantifikací. 

3. Definuje rozsah projektu, mana$er rozd(lí projekt na díl&í &innosti a &innosti 

hierarchicky sestaví. Ur&í se, kdo &innost bude provád(t, o jakou &ást se jedná a jaké 

práce se na dané &innosti budou provád(t. 

4. Ov(#uje se, zda byl spln(n rozsah díl&ích &inností projektu. 

5. !ídí se zm(ny rozsahu jednotliv"ch díl&ích &inností projektu 

Ka$d" ú&astník v"stavby #ídí svoji &ást projektu s vymezen"m rozsahem prací [3] 

c) !ízení +asu 

1. Definování díl&ích &inností. 

2. Se#azení &inností a stanovení vazeb mezi nimi. 

3. Odhad doby trvání jednotliv"ch &inností. 

4. Sestavení harmonogramu. 

5. !ízení projektu podle harmonogramu. 

P#i #ízení zakázek je velmi d%le$ité dodr$ovat p#edem stanovené termíny. Pro úsp('né 

dokon&ení zakázky je nutné dodr$et termín dokon&ení stavby. 

V"stupem fáze #ízení &asu je harmonogram, v procesu v"stavby rozli'ujeme n(kolik druh% 

harmonogram%. Na nejvy''í úrovni je #ídící harmonogram projektu, kter" se sestavuje podle 
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v'ech hlavních &inností projektu. Jednotliv" dodavatelé sestavují detailní harmonogram pro 

svoji &innost, tyto harmonogramy obsahují pr%b(h dané &innosti a smluvn( stanovené milníky 

dodávek. [3] 

d) !ízení náklad( 

1. Nejd#íve se naplánují zdroje. 

2. Odhad náklad% se provede na díl&í &ásti stavby. 

3. Se&tení jednotliv"ch náklad% a stanovení rozpo&tu. Firma ud(lá rozpo&et na jednotlivé 

&ásti stavby, které se rozd(lí na hlavní a vedlej'í v"robu. 

4. Kontrola jednotliv"ch náklad% a zji't(ní odchylek od stanoveného plánu. Náklady se 

kontrolují podle d#íve schváleného rozpo&tu, pro kontrolu lze vyu$ít faktury za 

provedené práce. 

P#i procesu v"stavby projektu vzniká n(kolik rozpo&t%. První rozpo&et je stanoven 

vlastníkem, naz"váme ho #ídící rozpo&et, p#esnost rozpo&tu se pohybuje okolo 30%. Dal'ím 

rozpo&tem v procesu v"stavby je detailní rozpo&et, kter" stanovuje dodavatel stavby. Detailní 

rozpo&et, se obvykle p#ikládá ke smlouv( na dodávku [3]. 

e) !ízení kvality 

1. Sestaví se plán kvality. 

2. Zaji't(ní dohodnuté kvality. Objednatel, zhotovitel nebo t#etí osoba provádí m(#ení a 

zkou'ky dosa$en"ch v"stup% projektu. 

3. Kontrola kvalitativních charakteristik projektu a porovnání s kvalitativními standardy. 

V procesu #ízení kvality sledujeme kvalitu stavebních prací a dodávek v pr%b(hu projektu. 

Zkou'ky kvality provádíme na staveni'ti, provádí se kontrola kvality u v"robc% nebo d(láme 

zkou'ky funkcí. [3] 

f) !ízení lidsk*ch zdroj( 

1. Nejd#íve se stanoví plán organizace projektu. 
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2. Vyberou se vhodní &lenové t"mu. 

3. Vytvo#í se t"m, kter" bude realizovat projekt. 

Ve fázi #ízení lidsk"ch zdroj% sestavujeme pracovní t"m z co nejvhodn(j'ích pracovník% pro 

dan" projekt. T"m je slo$en podle pozice, kterou v projektu zaujímá. Ka$d" t"m musí mít v 

&ele zvolen" vedoucí subjekt. [3] 

h) !ízení rizik 

1. Sestavení plánu #ízení rizik. 

2. Sestaví se seznam s identifikací rizik. 

3. Kvalitativní anal"za rizik. 

4. Kvantitativní anal"za rizik. 

5. Ke ka$dému riziku se stanoví plán na prevenci rizik. 

6. !ízení a monitorování rizik. 

Riziko m%$eme vyjád#it jako odchylku od plánovan"ch cíl%. Rizika mohou nastat z opo$d(ní 

v"stavby, p#ekro&ení náklad%, p#ekro&ení rozsahu a p#i nedosa$ení stanoven"ch kvalitativních 

parametr%. Ve fázi #ízení rizika jsou dv( metody jak sní$it riziko, prvním je snaha sní$it 

ve'kerá mo$ná rizika, druh"m je p#enést je na jinou osobu. P#i metod(, kdy se riziko sna$íme 

sní$it, lze zmen'it náklady na projekt. Pokud se sna$íme p#enést riziko na jinou osobu, 

m%$eme vyu$ít dodavatele, ale tím zv"'íme celkové náklady na projekt. 

V projektu mohou vzniknout rizika zp%sobená p#írodními podmínkami, dodávkami na stavbu 

a smluvním podmínkami. Nejvy''í riziko vzniká p#i provád(ní projektu. [3] 

i) !ízení nákup( 

1. Sestaví se plán dodávek, ur&í se, co se bude nakupovat a v jak"ch termínech. 

2. Sestaví se plán v"b(rov"ch #ízení, kter" obsahuje postup v"b(rov"ch #ízení, seznam 

dodavatel% a poptávkové dokumenty. 
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3. Vede se poptávkové #ízení pro získání nabídky. 

4. Z poptávkového #ízení se vybere vhodn" dodavatel. 

5. Podpis jednotliv"ch smluv a postupné kontrolování jejich pln(ní v pr%b(hu projektu. 

6. Ukon&ení jednotliv"ch smluv. 

Ve fázi #ízení rizik vybíráme vhodnou sestavu dodavatel%. Na za&átku fáze ur&íme plán 

dodávek, jednotlivé dodavatele vybíráme podle jejich kvalifikace. Projekt m%$e mít jednoho 

dodavatele nebo projekt m%$e probíhat za ú&asti velkého mno$ství dodavatel%. [3] 

 

4. DRUHY STAVEBNÍCH ZAKÁZEK 

Stavební zakázkou se rozumí dodávka v"robk%, prací a slu$eb za ú&elem vytvo#ení nového 

stavebního díla nebo upravení stávajícího díla. V"sledkem realizace stavební zakázky m%$e 

tedy b"t: 

• novostavba objektu: nov( budovan" stavební objekt, mající charakter dlouhodobého 

hmotného majetku a tvo#ící ucelenou nebo alespo+ technicky samostatnou &ást 

budovy 

• rekonstrukce objektu: stavební úpravy, jimi$ se p#i zachování vn(j'ího p%dorysného 

a v"'kového ohrani&ení objektu provádí zásahy do stavebních konstrukcí 

• modernizace objektu: stavební úpravy, p#i kter"ch se nahrazují stávající &ásti objektu 

modern(j'ími a zvy'uje se vybavenost a pou$itelnost stavebního objektu 

• roz,í&ení objektu: p#ístavba nebo nástavba 

Z hlediska charakteru investora je mo$né rozli'it následující druhy zakázek (v &len(ní podle 

zp%sobu -zdroj% - financování): 

• neve&ejné stavební zakázky 

• ve&ejné zakázky                                                                                                   [4] 
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4.1 Neve&ejné stavební zakázky 

Zadavatelem m%$e b"t jak fyzická, tak právnická osoba. Zadavatel sout($e ze soukromého 

sektoru má obecn( ni$'í po$adavky na zpracování sout($ní nabídky ne$ ve#ejn" zadavatel. 

P#edkládané nabídky se ne#ídí $ádn"m zákonem, zadavatel si ur&uje podmínky sám. Z 

pravidla jsou dva typy zakázek: 

• individuální zakázky (investory jsou zpravidla fyzické osoby, které realizaci zakázky 

ne&iní v rámci své podnikatelské &innosti) 

• zakázky v rámci podnikové sféry (investorem je soukromá osoba (fyzická nebo 

právnická), která realizaci zakázky &iní v rámci své podnikatelské &innosti) [4] 

4.2 Ve&ejné stavební zakázky  

4.2.1 Zadavatelé  

Druh t(chto zakázek se #ídí zákonem &. 137/2006 Sb., o ve#ejn"ch zakázkách. Zadavatelem 

ve#ejné zakázky je: 

a) )eská republika 

b) státní p#ísp(vková organizace 

c) územní samosprávn" celek nebo p#ísp(vková organizace, u ní$ funkci z#izovatele 

vykonává územní samosprávn" celek 

d) jiná právnická osoba, pokud za prvé byla zalo$ena &i z#ízena za ú&elem uspokojování 

pot#eb ve#ejného zájmu, které nemají pr%myslovou nebo obchodní povahu, a za druhé 

je financována p#evá$n( státem &i jin"m ve#ejn"m zadavatelem kter" jmenuje &i volí 

více ne$ polovinu &len% v jejím statutárním, správním, dozor&ím &i kontrolním orgánu. 

P#edm(tem ve#ejné zakázky m%$e b"t slu$ba, dodávka &i stavební práce. Dle rozsahu se d(lí 

ve#ejné zakázky na nadlimitní, podlimitní, malého rozsahu. 

4.2.2 Zadávací &ízení 

Zákon o ve#ejn"ch zakázkách upravuje celkem 6 druh% zadávacích #ízení: 
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• otev&ené &ízení - zadavatel vyz"vá neomezené mno$ství uchaze&% k podání nabídky 

• u',í &ízení - zadavatel vyz"vá neomezené mno$ství uchaze&% k podání p#ihlá'ky a 

prokázání kvalifikace (1.kolo), vlastního nabídkového #ízení se mohou ú&astnit pouze 

osoby vyzvané zadavatelem (min. 5 uchaze&%) (2.kolo) 

• jednací &ízení s uve&ejn-ním - zadavatel oznamuje neomezenému po&tu uchaze&% 

sv%j úmysl zadat ve#ejnou zakázku v tomto #ízení (1.kolo), v"zva pro min. 3 uchaze&e 

k podání nabídky (2.kolo) 

• jednací &ízení bez uve&ejn-ní - zadavatel oznamuje neomezenému po&tu zájemc% 

sv%j úmysl zadat ve#ejnou zakázku v tomto #ízení (i jednomu zájemci) 

• sout-'ní dialog - zadávání slo$it"ch zakázek, u nich$ není zadavatel schopen vymezit 

technické podmínky &i právní a finan&ní po$adavky 

• zjednodu,ené podlimitní &ízení - zadávání podlimitních zakázek ( v p#ípad( dodávek 

stavebních prací nep#esahujících 20 mil. K& bez DPH (oslovení nejmén( 5-ti 

uchaze&%) [4] 

4.2.3 Klasifika+ní p&edpoklady 

P#i ú&asti na v"b(rovém #ízení musí ú&astník prokázat klasifika&ní p#edpoklady. Jedná se o 

tyto p#edpoklady: 

• Základní klasifika+ní p&edpoklady - Zadavatel má povinnost tyto klasifika&ní 

p#edpoklady v$dy po$adovat. Sout($ící musí prokázat bezúhonnost v%&i státu. U 

podlimitních zakázek a zakázek malého rozsahu je mo$né dolo$it p#edpoklad &estn"m 

prohlá'ením uchaze&e. U v(t'ích zakázek mo$né splnit p#edpoklad pouze v"pisem z 

Rejst#íku trest%. 

• Profesní klasifika+ní p&edpoklady - Zadavatel bude po$adovat po dodavatelích v"pis z 

Obchodního rejst#íku &i -ivnostenského rejst#íku, kter" informuje o právní existenci 

podnikatelského subjektu. Budoucí zhotovitel musí dále prokázat oprávn(ní k podnikání.  

U fyzick"ch osob se dokladuje $ivnostensk"m listem &i koncesní listinou, u právnick"ch 

osob seznamem p#edm(t% podnikání, kter" se nalézá v obchodním rejst#íku. Zadavatel 
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po$aduje v p#ípad( stavební zakázky doklad osv(d&ení odborné zp%sobilosti zadavatele 

nebo osoby, díky ní$ si odbornou zp%sobilost zaji'*uje. 

• Ekonomické a finan+ní klasifika+ní p&edpoklady - Zadavatel po$aduje, aby dodavatel 

prokázal dostate&nou finan&ní stabilitu a míru finan&ního zdraví podniku. Dodavatel musí 

dolo$it pojistnou smlouvu, která se vztahuje na uhrazení 'kody zp%sobené t#etí osob( p#i 

realizaci stavby. Zadavatel m%$e po$adovat od budoucích dodavatel% rozvahu nebo &ásti 

rozvahy vá$ící se k ur&itému datu. Obecn( platí &ím v(t'í a nákladn(j'í zakázka, tím více 

budou ú&etní v"kazy podniku zkoumány podrobn(ji a hloub(ji. Zadavatel se také zajímá o 

celkov" obrat nebo díl&í obrat dodavatelské spole&nosti, kter" se vztahuje k pracím, je$ 

jsou podobné &i stejné jako &innosti v zakázce. Odb(ratel dále musí ur&it minimální 

hodnotu klasifikovaného kritéria a zp%sob hodnocení kritéria. Zadavatel se m%$e zab"vat 

ukazateli finan&ního zdraví (b($nou likviditou, pohotovou likviditou, okam$itou likviditou, 

obratovostí pohledávek, obratovostí závazk%, obratovostí zásob, zadlu$eností, kapitálovou 

strukturou). 

• Technologické klasifika+ní p&edpoklady - Dodavatel prokazuje, $e spl+uje technické 

po$adavky pro provedení ve#ejné zakázky. Zadavatel musí stanovit, v jakém rozsahu mají 

b"t technické kvalifika&ní p#edpoklady od dodavatele po$adovány a jak"m zp%sobem se 

budou prokazovat. Po$adovány mohou b"t nap#íklad: certifikát z odborn"ch osv(d&ení a 

'kolení zam(stnanc% dodavatele, certifikát systém% #ízení jakosti nebo certifikát systému 

enviromentálního managementu, dále soupis nejv"znamn(j'ích realizací za ur&ité období, 

&i seznam odborník%, kte#í se budou na zakázce podílet. [5] 
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5.    APLIKACE !ÍZENÍ PROJEKTU V"STAVBY VE FIRM# BAUSET 

CZ, a.s. NA KONKRÉTNÍ ZAKÁZCE 

5.1   Charakteristika firmy 

5.1.1. Základní informace: 

     BAUSET CZ, a.s., I)O 632 17 139, je pardubická stavební spole&nost, která vznikla 

v roce 1996 jako pokra&ovatel firmy Bauset Pardubice s.r.o.. Spole&nost sídlí v Pardubicích 

v Nemo'ické ulici &.p. 1495, na této adrese se nachází zrekonstruovaná administrativní 

budova, vzniklá p#estavbou a rekolaudací p%vodn( rodinného domu. Zde se nachází prostory 

pro pot#eby vedení spole&nosti, ú&etní odd(lení a odd(lení p#ípravy v"roby. Provozní zázemí, 

dílny, sklady, st#edisko mechanizace a recykla&ní dv%r s rozlohou p#esahující 11 000m2  je 

provozován v areálu b"valé cihelny v obci )epí vzdálené 7 km od Pardubic. V tomto areálu 

se krom( v"'e uvedeného nacházejí i kancelá#e stavbyvedoucích. Spole&nost v sou&asnosti 

zam(stnává zhruba 70 stál"ch zam(stnanc% zejména stavební techniky, obsluhu stavebních 

stroj%, #idi&e, mechaniky a stavební d(lníky. Obrat spole&nosti se od jejího zalo$ení, kdy 

ro&n( &inil n(kolik milion% korun, se v n(kolika posledních letech zastavil na hodnot( 

p#esahující 250 mil. K&. V sou&asné dob( je spole&nost finan&n( stabilizovaná a dlouhodob( 

vykazuje kladn" hospodá#sk" v"sledek.  

Hlavní náplní spole&nosti je stavební &innost. V tomto odv(tví se zab"vá zejména provád(ním 

demoli&ních a zemních prací, bouracích prací a nakládání s odpady vznikl"ch touto &inností. 

Dále se zab"vá &innostmi, které úzce navazují na p#edchozí popsané, tzn. provád(ní 

ve'ker"ch typ% komunikací – silnice, chodníky, cyklostezky, polní cesty, h#i't( apod. Dále 

provádí vodohospodá#ská díla – hráze, úpravy vodote&í, odbahn(ní rybník%, realizace poldr% 

apod. V neposlední #ad( také provádí v"stavbu r%zn"ch stavebních objekt%, realizuje rodinné 

domy, bytové domy, v"robní areály a budovy ob&anské vybavenosti. Recykla&ní dv%r v )epí 

se zam(#uje na recyklaci stavební suti a p#ipravuje ji pro následn" prodej nebo pro vyu$ití p#i 

realizacích firmou provád(n"ch staveb. K samotnému drcení stavební suti pou$ívá firma dv( 

mobilní drtící jednotky a  je proto mo$né drtit i v míst( vzniku odpadu. Firma je dr$itelem 

certifikát% )SN EN ISO 9001:2009, )SN EN ISO 14001:2005, )SN EN ISO 18001: 2008 a 

certifikátu NBÚ pro stupe+ vyhrazené.[6] 
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5.1.2. Finan+ní situace firmy: 

Základní kapitál firmy je 6 534 000 K& a je tvo#en 638 ks akcií na majitele ve jmenovité 

hodnot( 10 000 K& a 154 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnot( 1 000 K&. Finan&ní 

situace firmy je i p#es prohlubující se ekonomickou krizi a postupn" krach men'ích 

stavebních firem v Pardubickém kraji velice stabilní a v posledním roce firma dokonce 

vykázala nejvy''í zisk z posledních let a vysoce tím p#ekro&ila plánovan" hospodá#sk" 

v"sledek. V dal'ích letech je v"hled v"voje ve stavebnictví po#ád skeptick" a proto firma tyto 

prost#edky pou$ije na údr$bu stávajícího majetku a krytí mo$n"ch ztrát p#í'tích období. Pro 

detailn(j'í náhled zde máme v"voje obratu a zisku za posledních 5 let. 

 

Obr.8 - Graf obrat% za posledních 5 let [7] 

 

Obr.9 - Graf zisk% za posledních 5 let [7] 
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5.1.3. Organiza+ní struktura firmy: 

Bauset CZ, a.s. má v sou&asné dob( okolo 70 stál"ch zam(stnanc%. Po&et zam(stnanc% se v 

posledních letech moc nem(ní a je snaha o co nejv(t'í personální stabilizaci. Vedení firmy je 

ve slo$ení popsaném v následující tabulce1 - Vedení spole&nosti. 

Jméno Funkce 

Jan Korejtko P#edseda p#edstavenstva, generální #editel 

Ing. Josef Cimburek )len p#edstavenstva, obchodní #editel 

Petr Jansa )len p#edstavenstva, vedoucí v"roby 

Ing. .t(pán Cimburek )len dozor&í rady 

Ing. Vladimír Ry'ina )len dozor&í rady 

Michael Mlate&ek )len dozor&í rady 

Obr.10 - Organigram BAUSET CZ, a.s. [8] 

5.1.4. V*b-rová &ízení: 

Firma se zam(#uje v sou&asné dob( zejména na v"b(rová #ízení v soukromém sektoru. 

Ve#ejn" sektor &iní v celkovém objemu zakázek okolo 20% a to poslední dobou hlavn( z 

d%vodu malého po&tu vypisovan"ch zakázek a velké konkurence. Úsp('nost v"b(rov"ch 

#ízení je p#ibli$n( 10%. Pro zji'*ování vypisovan"ch zakázek si spole&nost najímá externí 
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firmu, která vyhledává v'echna p#ipravovaná v"b(rová #ízení. Dal'ím zp%sobem vyhledávání 

zakázek je udr$ování vztah% s v"znamn"mi partnery a získávání informací z okolí. 

5.2   Vyhlá,ení v*b-rového &ízení 

Spole&nost BAUSET CZ, a.s. dlouhodob( úsp('n( spolupracuje s firmou )EZ, a.s. a je tedy 

touto spole&ností oslovována p#i vyhla'ování v"b(rov"ch #ízení v oblasti V"chodních )ech a 

okolí. Zakázky od firmy )EZ, a.s. a jejich dce#in"ch spole&ností tvo#ily v posledním roce 

polovinu ze v'ech uskute&n(n"ch zakázek. 

V kv(tnu 2012 spole&nost )EZ, a.s. zaslala vybran"m stavebním firmám elektronickou 

formou dokumenty v"b(rového #ízení neve#ejné zakázky na "Zpevn(ní plochy p.p.&.1659/2, 

k.ú. Ploti't( n.L. v areálu Koutníkova 208, Hradec Králové" a specifikovala v nich v'echny 

smluvní podmínky pro pr%b(h v"b(rového #ízení, vzorov" text smlouvy o dílo, základní 

technickou specifikaci zakázky a jednotn" formulá# nabídkového listu s tím, $e samotná 

projektová dokumentace stavby bude p#edána a$ na místním 'et#ení.  

Obsah dokument( v*b-rového &ízení: 

1. Úvodní ustanovení 

2. Definice a v*klad pojm( 

3. Zásady etického jednání v rámci v*b-rového &ízení 

4. P&edm-t zakázky, doba a místo pln-ní 

5. Dokumenty v*b-rového &ízení 

6. Kontaktní osoby a kontaktní adresa vyhla,ovatele 

7. Dodate+né informace, prohlídka místa pln-ní 

8. Po'adavky na zpracování a balení nabídky 

9. Doru+ení nabídek a otevíraní obálek s nabídkami 

10. Vyjasn-ní nabídek 

11. Zp(sob vyhodnocení nabídek 

12. Elektronická aukce 

13. Lh(ta, po kterou jsou nabízející sv*mi nabídkami vázáni 

14. Uzav&ení smlouvy 

15. Dal,í podmínky 

16. Práva vyhla,ovatele 
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Vybrané specifické body uvedené v pokynech pro v*b-rového &ízení: 

1.1. V"b(rové #ízení dle t(chto dokument% není obchodní ve#ejnou sout($í ve smyslu zákona 

&.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném zn(ní, ani ve#ejnou zakázkou dle zákona 

&.137/2006 Sb., o ve#ejn"ch zakázkách, v platném zn(ní. Jedná se o v"b(rové #ízení 

s omezen"m po&tem ú&astník%, které vyhla'ovatel, dle vnit#ních p#edpis%, vyhla'uje za 

ú&elem získání nejvhodn(j'í nabídky (dále jen neve#ejná zakázka). 

3.1. Vyhla'ovatel se p#ihlásil k iniciativ( Sv(tového ekonomického fóra – dodr$ování zásad 

PAC (Partnerství proti korupci); proto vy$aduje, aby ú&astníci V! b(hem v"b(rového #ízení i 

p#i realizaci smluv dodr$ovali nejvy''í etické principy v&etn( protikorup&ní praxe. 

3.2. Vyhla'ovatel pro dosa$ení tohoto ú&elu: 

a) definuje dále uveden" pojem: „korup&ní jednání“ znamená nabídnutí, slib nebo 

p#edání, stejn( jako po$adování &i p#ijetí, jakékoli nepat#i&né v"hody, dále pak ve 

snaze urychlit #ízení poskytnutí nebo p#ijetí odm(ny, nepat#i&ného daru, projevu 

pohostinnosti, úhrady v"daj% a* u$ p#ímo nebo nep#ímo, osob( nebo od osoby na 

pozici kteréhokoli zam(stnance &i &lena statutárního orgánu soukromého sektoru 

(v&etn( osoby, která v jakékoli funkci rozhoduje za nebo pracuje pro spole&nost 

v soukromém sektoru), za ú&elem obdr$ení, ponechání nebo sm(#ování obchodu nebo 

zaji't(ní jakékoli jiné v"hody p#i procesu v"b(rového #ízení &i uzav#ení a realizace 

kontraktu; 

b) odmítne nabídku, pokud shledá, $e ú&astník V! o zakázku se p#i v"b(rovém #ízení za 

ú&elem získání smlouvy na zakázku p#ímo nebo prost#ednictvím svého zástupce 

dopustil korup&ního jednání. 

c) upozor+uje ú&astníka V! na p#íslu'ná ustanovení v závazném textu smlouvy. 

9.6. Otevírání obálek s nabídkami se zú&astní pouze vyhla'ovatel. Ú&ast zástupc% nabízejících 

není p#ipu't(na. [9] 
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5.3   Pr(b-h místního ,et&ení a seznámení s dokumentací 

5.3.1. Místní ,et&ení 

Místní 'et#ení a podrobné seznámení se s p#edm(tem zakázky bylo svoláno na 11.6.2012 v 

9:00 hod. na adrese Koutníkova 208, Hradec Králové. Seznámením ú&astník% v"b(rového 

#ízení s p#edm(tem zakázky byl vyhla'ovatelem pov(#en Ing. Petr Militk", kter" také 

zpracovával projektovou dokumentaci. Tu jsme obdr$eli na CD nosi&i a z ní jsme p#i 

zpracovávání nabídky vycházeli. Místního 'et#ení se ú&astnilo 7 zástupc% r%zn"ch stavebních 

firem. Ing. Militk" nás seznámil s rozsahem a specifick"mi vlastnostmi zakázky, provedl nás 

po budoucím staveni'ti, kde jsme si po#ídili fotodokumentaci a zodpov(d(l v'echny dotazy 

ú&astník% #ízení. Po místním 'et#ení jsme zkonstatovali, $e zakázka je pro firmu BAUSET CZ 

a.s. zajímavá, ov'em konkurence bude silná. Vzhledem ke skute&nosti, $e dle zadávací 

dokumentace byla jedin"m kritériem pro v"b(r zhotovitele cena zakázky, bylo od za&átku 

z#ejmé, $e nabídkovou cenu bude nutno zpracovat v co nejni$'í cenové hladin(. 

 

Obr. 11 - Fotografie místa budoucí realizace zakázky 
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5.3.2. Stavební objekty: 

SO 01 OPRAVA A ROZ!Í"ENÍ ZPEVN#NÉ PLOCHY 

Tento stavební objekt zahrnuje p!ípravu území po odstran"ní #elezni$ního svr%ku, odvodn"ní 

vsakem do !t"rkopísk# v podlo$í v!etn" uli!ních vpustí a v#stavbu zpevn"n#ch ploch. Dále je 

do n!ho zahrnuta úprava stávající studn! v severozápadní "ásti pozemku a vybourání "ásti 

betonové plochy p!ed p!ejezdem v"etn# odvodn#ní. 

Technické !e"ení navr#ené zpevn$né plochy vychází z po!adavku stavebníka na zachování 

stávajícího krytu ze silni!ních dílc" na povrchu p#ibli$n% t#etiny v&m%ry roz'í#ené skladovací 

plochy. Naopak montá!ní a kontrolní jáma bude zru"ena a zasypána. #elezni$ní svr"ek 

ru!en"ch vle#ek v#etn$ pra!c" bude odstran#n v p$edstihu. 

Nové zpevn!né plochy jsou navr"eny vn! pr#jezdního pr#$ezu dráhy ve vzdálenosti nejmén! 

3m od osy vle!ky. Po obvod" zb#vajících t$í stran jsou vzdáleny nejmén" 0,5m od nového 

oplocení. Uvnit! takto vymezen"ch hranic je navr!ena spojitá zpevn"ná plocha o celkové 

v!m"#e tém"# 3900 m2. V definitivní podob! budou na povrchu ploch vodorovn"m 

dopravním zna!ením vymezeny sektory pro ukládání materiálu odd"lené od pr#jezdní 

komunikace !í"ky 5,5m. Pro napojení této komunikace budou provedeny také dva p!ejezdy 

vle!ky (SO 02). To odpovídá dvoupruhovému uspo"ádání vozovky, na které se dle #adatele 

uva!uje s pohybem vozidel od vysokozdvi!n"ch vozík# po taha$e s náv%sy o celkové délce 

do 16,5m. 

V"'kové osazení povrchu zpevn!né plochy vychází ze stávající úrovn! "elezobetonov#ch 

dílc!. Od jejich v"#ky podél jihozápadního okraje je odvozen navr$en" povrch tak, aby jeho 

p!í"n# sklon dosahoval 2,5%. Tento sklon je navr$en ve sm%ru krat&í strany plochy (zhruba 

obdélník o stranách 110m a 35m) do pr!b"#ného ú#labí. Toto ú#labí bude zpevn"no rigolem z 

dla!ebních kostek, ve kterém budou umíst"ny uli#ní vpusti pro odvodn"ní plochy (celkem 12 

ks). Uli!ní vpusti budou napojeny do vsakovacích studní o pr"m#ru 2,5m, jejich! dno bude 

ulo!eno na povrchu "t#rkovit$ch propustn$ch sediment% (dle IGP v hloubce 2,6m a! 3,4m 

pod povrchem terénu). Studn! budou vypln!ny drcen"m kamenivem frakce 32/63 a ukon#eny 

separa!ní geotextilií zhruba 1,4m pod navr"en#m povrchem. V této podob! budou slou"it i 

pro odvodn!ní staveni"t! po dobu v#stavby. Posouzení navr$eného zp%sobu odvodn!ní je 

zpracováno samostatn! odborn! zp"sobilou osobou (ing.Pavel #aba, odpov!dn$ %e&itel IGP). 
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Okraje zpevn!n"ch ploch budou provedeny z betonov!ch chodníkov!ch obrubník" 

(1,0x0,25x0,10m) kladen!ch do betonového lo"e s bo#ní op$rou. Jejich temeno bude osazeno 

do úrovn! povrchu (bude slou"it jako vedení pro provád!ní krytu). 

Vodorovn!m zna"ením budou na stávajících betonov!ch plochách vyzna!eny vodící !áry 

souvislé (V4) odd!lující skladové plochy od pr"jezdní komunikace Podobn! bude na nov#ch 

a stávajících zpevn!n"ch plochách vyzna#ena pr$jezdní komunikace. 

SO 02 P!EJEZDY VLE"KY 

 Jak ji! bylo zmín"no, p#ejezdy vle$ky jsou !e"eny v samostatné dokumentaci zpracované 

firmou SGJW. Tato dokumentace podléhá schvalování a povolení drá!ního ú"adu. 

SO 03 OPRAVA A DOPLN!NÍ OPLOCENÍ  

Do tohoto stavebního objektu je zahrnuta demolice !ásti stávajícího oplocení po obvodu 

pozemku p.!.1659/2. Jedná se o p"vodní úseky tvo#ené betonov$mi nebo kovov$mi sloupky a 

pletivem podél trati 041 a na severozápadní stran! (mal" Labsk" náhon). Krom toho budou 

vybourány úseky nov!j"ího oplocení podél vle#ky pro provedení p$ejezd% a vrata poblí! 

jihov!chodního okraje pozemního objektu s rampou u vle"ky. Tato vrata budou pou#ita jako 

sou!ást nového oplocení na hranici pozemku p.!.1659/2 a 1659/1 v pr"chodu vle!ky. 

Nové oplocení bude p!evá"n# budováno v trasách p$vodního demontovaného oplocení na 

hranicích pozemk!. Je navr"eno oplocení z poplastovaného pletiva v. 1,8m s bavolety a 

trojnásobn"m ostnat"m drátem. Mezi sloupky osadíme podhrabové desky. 

SO 04 VENKOVNÍ OSV!TLENÍ  

Obsahem stavebního objektu „venkovní osv!tlení“ je montá" a p!ipojení t!í sto!ár" VO pro 

osv!tlení skladové plochy. Dokumentace je zpracována v souladu s p"edpisy a normami #SN 

platn!mi v dob" zpracování. Soustava : 3+PEN,3x230/400V, AC, 50 Hz, TN – C 

Provozní nap!tí : 230/400V, 50 Hz 

Ochrana p!ed úrazem elektrick!m proudem: Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY 

ulo!en"mi dle #SN 33 2000-5-52. Ochrana p!ed nebezpe"n#m dotykem ne$iv#ch "ástí bude 

provedena automatick!m odpojením od zdroje dle "SN 33 2000-4-41 ed.2, t = 0,4s, pro sít! 

TN – C. 
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Provedením po!adovan"ch montá!ních prací a úprav napájení stávajících rozvod# dojde ke 

zm!n! (nav"#ení) instalovaného p$íkonu. 

Napojení nov!ch rozvod" bude provedeno ze stávajícího rozvad#$e RS1 (z budovy S05-sklad 

!EZ logistika). V n"m bude provedena úprava pro p!ipojení 3ks sto"ár# VO pro osv$tlení 

skladovací plochy. Ovládání osv!tlení bude provedeno pomocí soumrakového spína"e. 

Ulo$ení nové kabelá$e bude provedeno vsouladu s !SN v celé délce do chráni!ky. Soub"#n" 

s kabelá$í bude veden uzem!ovací pásek FeZn 30x4. V místech k"í#ení se stávajícími 

in!en"rsk"mi sít#mi bude provedena ochrana proti jejich po$kození. 

Pro osv!tlení skladovací plochy bude pou"ito 3ks bezpaticov#ch sto"ár$ (12m), ka"d# sto"ár 

bude osazen 4ks v!lo"ník# s 400W v"bojkov"mi svítidly. [10] 

KOORDINA)NÍ SITUACE STAVBY 

 

Obr.12 - Koordina&ní situace staveni't( 
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5.4   Zpracování nabídkové ceny 

5.4.1 Zp(sob zpracování: 

Zpracování cenové nabídky bylo p#esn( stanoveno zadávacími podmínkami v"b(rového 

#ízení, které zn(ly: "Cenovou nabídku zpracuje nabízející do jednotliv"ch polo$ek Rozpo&tu 

v cenách bez DPH. Celková cena zakázky musí zahrnovat ve'keré náklady a &innosti nutné 

k provedení p#edm(tu zakázky a je cenou nejv"'e p#ípustnou. Náklady na v"slovn( 

neuvedené &innosti musí b"t rozpu't(ny uchaze&em dle jeho uvá$ení do jednotliv"ch polo$ek 

Rozpo&tu". Zadavatel jako podklad na zpracování nabídky p#edlo$il slep" rozpo&et a 

po$adoval odevzdání rozpo&tu dopln(ného o ceny jednotliv"ch polo$ek. P#i sestavování cen 

jsme vycházeli z více zdroj%. Pro zemní práce a mechanizaci jsme pou$ili vlastní firemní 

rozpo&ty, specifické a mén( v"znamné polo$ky jsme p#evzali z ceník% ÚRS Praha 2012, pro 

asfaltové materiály a dal'í v"znamné polo$ky byly poptány ceny p#ímo od konkrétních 

mo$n"ch dodavatel%, speciální práce jako dopln(ní venkovního osv(tlení a oplocení bylo 

nacen(no subdodavateli dlouhodob( spolupracujícími s firmou. 

5.4.2 Rozpo+ty jednotliv*ch objekt(: 

SO 01 OPRAVA A ROZ.Í!ENÍ ZPEVN/NÉ PLOCHY 

Zadavatel poslal v dokumentech v"b(rového #ízení slep" rozpo&et s v"kazy v"m(r a ceny 

jsme dopl+ovali dle vlastních firemních kalkulací. Pro ukázku uvádím námi zpracovan" 

rozpo&et "o#ezan"" metodou 20:80, kdy je nyní vyobrazeno jenom 20% polo$ek 

p#edstavujících 80% náklad%. 

Zadání s v!kazem v!m"r 
    Stavba:  Oprava a roz,í&ení skladové plochy .EZ Logistika 
    Objekt:  SO01 Oprava a roz,í&ení zpevn-né plochy upr 
 

JKSO:  
  

     
Datum:  17.6.2012 

        
P.!. KCN Kód polo"ky Zkrácen# popis MJ V#m$ra Cena 

jednotková Cena celkem 

                

        
   Práce a dodávky HSV      

  1 Zemní práce      

6 001 119001204 Úprava zemin vápnem tl vrstvy 450 mm m2 1889,000 130 245 570 

11 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapa$ené pro silnice 
objemu do 100 m3 v hornin( t#. 3 m3 1728,990 30 51 870 

   
878,94+850,05 

 
1728,990 
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15 001 133201101 Hloubení 'achet v hornin( t#. 3 objemu do 100 m3 m3 605,849 45 27 263 

   
12*3,0*3,14/4*(5,7*5,7+2,7*2,7)/2+1,8*18,7*1,3 

 
605,849 

 
  

22 001 162601101 Vodorovné p#emíst(ní do 4000 m v"kopku z 
horniny t#. 1 a$ 4 m3 2561,390 46 117 824 

   

206,19+12,5+85,12+878,94+850,05+562,09-
49,08+43,76-37,0+24,23-4,11-11,3 

 
2561,390 

 

  

23 001 171101103 Ulo$ení sypaniny z hornin soudr$n"ch do násyp% 
zhutn(n"ch do 100 % PS m3 875,050 45 39 377 

   
25+850,05 

 
875,050 

 
  

24   104 materiál vhodn" do násypu (betonov" recyklát do 
63mm) v&etn( dopravy t 2085,480 210 437 951 

   
(25+850,05+139,9+27,79)*2,0 

 
2085,480 

 
  

29   103 geotextilie tkaná (podélná pevnost min50kN/m)  m2 520,000 26 13 520 

   
5,2*100 

 
520,000 

 
  

30 583 583439590 kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 t 294,375 311 91 551 

   
3,14/4*2,5*2,5*12*2,5*2,0 

 
294,375 

 
  

  4 Vodorovné konstrukce      

94 R 401 kompletace p#ejezdu sada 2,000 12 000 24 000 

   
(40,8*0,1+20,12)*1,67 

 
40,414 

 
  

  5 Komunikace      

43 R 501 geom#í$ ze skeln"ch vláken s pevností v tahu min 
50kN/m v&etn( pokládky m2 400,000 145 58 000 

44 221 564861111 Podklad ze 't(rkodrt( .D tl 200 mm m2 2986,000 140 418 040 

45 221 565145111 Asfaltov" beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 60 mm ' do 3 m m2 3798,600 245 930 657 

46 221 567122111 Podklad z kameniva zpevn(ného cementem KSC I 
tl 120 mm m2 3596,200 186 668 893 

47 221 573231111 Post#ik $ivi&n" spojovací ze silni&ní emulze v 
mno$ství do 0,7 kg/m2 m2 3798,600 18 68 375 

48 221 577135131 Asfaltov" beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 
40 mm ' do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 3798,600 177 672 352 

49 221 597661111 Rigol dlá$d(n" do lo$e z betonu tl 100 mm z 
dla$ebních kostek drobn"ch m2 66,180 1054 69 754 

   
110,3*0,6 

 
66,180 

 
  

  8 Trubní vedení      

53 286 286147160 trubka kanaliza&ní $ebrovaná ULTRA RIB 2 DIN 
(PP) vnit#ní pr%m(r 150mm, dl. 2m kus 25,000 860 21 500 

   
12*5 

 
60,000 

 
  

56   801 skru$ 'achtová TBS-Q.2 2500/500/90mm kus 60,000 5000 300 000 

   
30/0.5 

 
60,000 

 
  

  9 Ostatní konstrukce a práce-bourání      

69 R 901 poplatek za skládku zeminy m3 2559,270 168 429 957 

73 592 592174100 obrubník betonov" chodníkov" ABO 100/10/25 II 
nat 100x10x25 cm kus 235,633 90 21 207 

   
233,3*1,01 

 
235,633 

 
  

  99 P&esun hmot      

79 221 998225111 P#esun hmot pro pozemní komunikace a leti't( s 
krytem $ivi&n"m t 479,158 385 184 476 

        
   Celkem    5 235 435 
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SO 02 P!EJEZDY VLE"KY 

SO 02 je #e'en formou zadavatelem na#ízené subdodávky, která byla zpracovávána firmou 

SGJW Hradec Králové spol s.r.o., která stanovila svojí cenu ve v"'i 196 075 K& bez DPH. 

SO 03 OPRAVA A DOPLN!NÍ OPLOCENÍ  

Zpracování oplocení jsme se rozhodli vy#e'it formou subdodávky a oslovili jsme firmu Ploty 

Pardubice s.r.o a zaslali jsme jim slep" rozpo&et. Firma nám p#edlo$ila nabídku vyhotovenou 

ve svém vlastním rozpo&tovém programu, cenová nabídka &inila 209 407 K& bez DPH. 

Abychom dod$eli podmínky v"b(rového #ízení stanovené zadavatelem, museli jsme 

p#edlo$en" rozpo&et p#epracovat do slepého rozpo&tu od firmy )EZ a.s. a p#i té p#íle$itosti 

jsme nav"'ili cenu subdodávky o 10% na cenu 236 496 K& bez DPH. Nav"'ení ceny jsme 

provedli z d%vodu pokrytí vlastních re$ijních náklad%, vytvo#ení p#im(#eného zisku a jako 

p#ípadnou pojistku proti reklamaci vad díla a náklad%m s tímto spojen"m. 

SO 04 VENKOVNÍ OSV!TLENÍ  

Pro zhotovení venkovního osv(tlení firma nemá vlastní odborné kapacity a proto jsme tento 

objekt zadali jako subdodávku firm( Ji#í Kolá# - ELEX soukrom" elektrozávod. Zaslali jsme 

této firm( slep" rozpo&et, ale op(t se nám vrátil rozpo&et vyhotoven" v jiném programu a 

museli jsme ho p#epracovat do p%vodního slepého rozpo&tu. Cena zpracování subdodávky  

byla pro na'í firmu nabídnuta ve v"'i 265 179 K& bez DPH a my jsme ji p#epracovali na 282 

319 K& bez DPH. Cenu jsme tedy nav"'ili o 6% ze stejn"ch d%vod% jako u SO 03. 

CELKOVÁ REKAPITULACE 
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5.4.3 .asov* harmonogram v*stavby: 

Na základ( po$adovan"ch dokument% pro v"b(rové #ízení jsme sestavili &asov" 

harmonogram celé v"stavby. Zahájení prací bylo stanoveno na 2.7.2012 a ukon&ení na 

17.9.2012, co$ je dohromady 77 kalendá#ních dní. 

 

5.5   Odevzdání nabídek a pr(b-h v*b-rového &ízení, 1. a 2.kolo 

5.5.1 Odevzdání nabídky 1.kola: 

Zadavatel vy$adoval p#edlo$ení nabídky ve dvou samostatn"ch &ástech rozd(len"ch na )ást 1 

- „Dokladová &ást“  (zpracovaná ve 2 vyhotoveních) a na )ást 2 - „Cenová &ást“ 

(zpracovanou v 1 vyhotovením). )ást 2 byla dle zadávacích podmínek v"b(rového #ízení 

p#edána v p#edepsan"m zp%sobem ozna&eném a zalepeném obalu. )ást 1 obsahovala v"pis z 

obchodního rejst#íku ne star'í 90 dn%, doklad o oprávn(ní k podnikání podle zvlá'tních 

právních p#edpis% v rozsahu odpovídajícím p#edm(tu zakázky, tj. p#íslu'n" $ivnostensk" list, 

vypln(n" Seznam v"znamn"ch zakázek obdobného rozsahu a charakteru, vypln(n" Seznam 

subdodavatel% a &asov" harmonogram v"stavby. )ást 2 obsahovala nabídkov" list a cenovou 

specifikaci. Nabídka byla podána kur"rem do stanoveného termínu 19.6.2012 na zadavatelem 

ur&enou adresu. Na'e celková nabídková cena byla 5 950 326 K& bez DPH. 
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5.5.2 Vyhodnocení nabídky 1.kola: 

 Otevírání obálek s nabídkami se zú&astnil pouze vyhla'ovatel. Ú&ast zástupc% nabízejících 

nebyla dle zadávacích podmínek v"b(rového #ízení p#ipu't(na. Zadavatel posoudil p#edlo$ené 

nabídky z hlediska v(cné správnosti a úplnosti. Hodnocení p#ijat"ch nabídek bylo provedeno 

podle v"'e nabídkové ceny. Zadavatel nabídnuté ceny nezve#ejnil a proto$e tyto nabídky 

neodpovídaly jeho cenov"m p#edstavám, vyzval nabízející ke sní$ení ceny a vyhlásil 2.kolo 

v"b(rového #ízení. 

5.5.3 Sestavení ceny pro 2.kolo: 

Dal'ím jednáním s mo$n"mi dodavateli se nám poda#ilo sní$it cenu u dodávky asfaltov"ch 

beton% a u  p#esunu hmot. Nejv(t'í cenov" rozdíl a to 51 000 K&, jsme dále zaznamenali u 

dodávky 60ks 'achtov"ch skru$í, kde jsme provedli detailn(j'í pr%zkum trhu a nalezli ni$'í 

cenu tohoto v"robku.  

Zadání s v!kazem v!m"r 
    Stavba:  Oprava a roz,í&ení skladové plochy .EZ Logistika 
    Objekt:  SO01 Oprava a roz,í&ení zpevn-né plochy upr 
 

JKSO:  
  

     
Datum:  21.6.2012 

        
P.!. KCN Kód polo"ky Zkrácen# popis MJ V#m$ra Cena 

jednotková Cena celkem 

                

        
   Práce a dodávky HSV      

  5 Komunikace      

45 221 565145111 Asfaltov" beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 60 mm ' do 3 m m2 3798,600 240 911 664 

48 221 577135131 Asfaltov" beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 
40 mm ' do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 3798,600 174 660 956 

  8 Trubní vedení      

56   801 skru$ 'achtová TBS-Q.2 2500/500/90mm kus 60,000 4150 249 000 

  99 P&esun hmot      

79 221 998225111 P#esun hmot pro pozemní komunikace a leti't( s 
krytem $ivi&n"m t 479,158 325 155 726 

        

   Celkem    5 125 296 
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Dal'í úvahou jsme po posouzení jednotliv"ch polo$ek nabídky dosp(li k záv(ru, $e není v  

mo$nostech firmy cenu sní$it je't( více. V celkovém sou&tu jsme tak cenu z 1.kola 

v"b(rového #ízení sní$ili o 110 139 K&, co$ p#edstavuje 1,85% p%vodní ceny. Ve 2.kole 

v"b(rového #ízení jsme se rozhodli nabídnout cenu 5 840 187 K&.  

5.5.4 Odevzdání a vyhodnocení 2.kola: 

Termín odevzdání nabídek pro 2.kolo byl dne 26.6.2012, tedy t"den po kole prvním. 

Zadavateli jsme poslali nabídku na cenu &inící 5 840 187 K& bez DPH. Otevírání obálek s 

nabídkami se op(t zú&astnil pouze vyhla'ovatel a ú&ast zástupc% nabízejících op(t nebyla 

p#ipu't(na. Proto$e ani ve 2.kole v"b(rového #ízení nebyl zadavatel s p#edlo$en"mi 

nabídkami spokojen", vyu$il svojí poslední mo$nosti na sní$ení ceny dle zadávacích 

podmínek v"b(rového #ízení a rozhodl o provedení elektronické aukce. 

5.6   Elektronická aukce 

5.6.1 Podstata a pravidla elektronické aukce 

Podstatou E-aukce je umo$nit nabízejícím sní$it nabídkovou cenu a nabídnout takovou cenu 

v rámci konkuren&ního prost#edí, která bude p#íznivá pro vyhla'ovatele a akceptovatelná pro 

nabízejícího. Ú&ast v E-aukci není pro nabízejícího povinná. Ka$d" nabízející, kter" bude 

vyhla'ovatelem vyzván, obdr$í elektronickou pozvánku k ú&asti v E-aukci. Po obdr$ení 

pozvánky se vyzvaní nabízející zaregistrují a potvrdí, $e akceptují podmínky E-aukce. Pokud 

se nabízející E-aukce ú&astnit nechce, nezaregistruje se a z%stává v platnosti jeho poslední 
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nabídková cena. Vyhla'ovatel si vyhrazuje právo pou$ít informaci o v"'i nejni$'í nabídkové 

ceny pro pot#eby E-aukce, a to i v p#ípad(, $e se dan" nabízející v E-aukci nezaregistruje. V 

rámci zadávacího kola E-aukce uvedou zaregistrovaní nabízející jako vstupní ceny své 

poslední platné cenové nabídky. 

5.6.2 Pr(b-h elektronické aukce 

Na'e firma se rozhodla E-aukce ú&astnit pouze pasivn(. D%vodem byla zejména nemo$nost 

dal'ího sní$ení ceny z d%vodu rentability zakázky pro na'i spole&nost. Zárove+ nás v'ak 

zajímala mo$nost seznámit se s cenami ostatních ú&astník% v"b(rového #ízení a získat tak 

porovnání  konkurenceschopnosti námi nabídnuté ceny v tomto v"b(rovém #ízení. 

P#i startu E-aukce byla námi nabídnutá cena na 4.míst( a první dv( cenové nabídky od 

spole&ností EUROVIA CS a.s. a M-SILNICE a.s. se pohybovaly se okolo 4,75 mil K&. Cel" 

následn" pr%b(h E-aukce byl ve znamení postupného sni$ování nabídkov"ch cen od obou 

uveden"ch spole&ností. Jejich vzájemn" "souboj" cenu sní$il a$ na 4 545 000 K&, tuto 

nabídku p#edlo$ila spole&nost EUROVIA CS a.s.. Proto$e $ádná ni$'í nabídka ji$ nebyla 

p#edlo$ena, elektronická aukce byla zadavatelem ukon&ena a vít(zná nabídka jím p#ijata. 

5.7   Kone+ná cena zakázky a na,e mo'nosti 

5.7.1 Zhodnocení vít-zné nabídky 

Spole&nosti EUROVIA CS a.s. a M-SILNICE a.s. mohly nabídnout mnohem ni$'í cenu ne$ 

na'e firma z více d%vod%. Nejpodstatn(j'ím z nich je, $e tyto spole&nosti p#ímo vlastní lomy a 

obalovny, díky &emu$ jsou schopny mnohem lépe manipulovat s cenami t(chto v daném 

v"b(rovém #ízení základních materiál%. Dal'ím d%vodem m%$e b"t situování jejich pobo&ek 

p#ímo v Hradci Králové a s tím spojené ni$'í náklady na realizaci popisované zakázky oproti 

na'í firm( sídlící v Pardubicích. Dal'ím d%vodem ni$'í ceny u spole&nosti EUROVIA CS a.s. 

je i velikost firmy a struktura jejích zakázek, kdy nepot#ebují v"razn(j'í zisk na t(chto 

men'ích zakázkách, proto$e hlavním zdrojem jejich zisku jsou velké stavební zakázky. 

5.7.2 Mo'nosti sní'ení ceny na,í nabídky 

Nejv"znamn(j'í polo$kou celého nabídkového rozpo&tu je "Asfaltov" beton vrstva podkladní 

ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm". Cena této polo$ky v rozpo&tu &iní 911 664 
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K& a námi kalkulovaná cena je 240 K&/m2. Materiál se prodává na tuny a jeho spot#eba p#i 

po$adované tlou'*ce je 0,137 t/m2. Jedna tuna tedy posta&í na 7,3 m2 zpevn(né plochy. 

Pro zji't(ní mo$ností nákupu materiálu za ni$'í cenu bylo poptáno více obaloven. Bohu$el 

v(t'ina obaloven v Královehradeckém a Pardubickém kraji pat#í  práv( pod spole&nosti M-

SILNICE a.s. nebo EUROVIA CS a.s.. Nejbli$'í obalovnou je V"chodo&eská obalovna, s.r.o. 

vzdálená 8 km od staveni't(. Tato obalovna je ve spole&né majetkové ú&asti EUROVIE CS 

a.s. a M-SILNIC a.s. Dal'í poptávanou obalovnou je Obalovna Chleby ve vlastnictví 

spole&nosti Silnice )áslav a.s. vzdálená ov'em 72 km. Dal'ími jsou Obalovna Topol Chrudim 

vlastn(ná spole&ností M-SILNICE a.s. a Obalovna Semtín Pardubice  vlastn(ná spole&ností 

Skanska Asfalt s.r.o.. Poslední obalovna zahrnutá do porovnání cen jsou St#edo&eské 

obalovny a.s. u Dob#í'e. U obalovny ve St#edo&eském kraji je vzhledem k umíst(ní stavby 

z#ejmé, $e v"slednou cenu negativn( ovlivní cena dopravy materiálu. 

materiál: Asfaltov" beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) 
obalovna cena [K&/t] cena [K&/m2] vzdálenost [km] 

V"chodo&eská obalovna, s.r.o. 1752 240 8 
Obalovna Chleby 1628 223 72 

Obalovna Topol Chrudim 1583 216 35 
Obalovna Semtín Pardubice 1649 226 25 
St#edo&eské obalovny a.s. 1764 242 146 

tab. 2 - Obalovny 

Z tabulky vypl"vá, $e nalezení lacin(j'ích obaloven ve St#edo&eském kraji není reálné a to z 

d%vodu vy''í cenové hladiny stavebních prací okolo hlavního m(sta Prahy. Obalovna Chleby 

vychází lacin(ji ne$ V"chodo&eská obalovna s.r.o. av'ak dojezdové vzdálenosti jsou po#ád 

dlouhé. Nejzajímav(ji se z cenového hlediska zdá b"t Obalovna Topol v Chrudimi a proto je 

podrobena bli$'í anal"ze. Vyu$itím nejlacin(j'í Obalovny Topol Chrudim bychom na 

materiálu u'et#ili 91 166 K& co$ p#edstavuje 10% z ceny p#edlo$ené v nabídkovém rozpo&tu 

pro 2.kolo v"b(rového #ízení. 

Cestovní náklady z Obalovny Topol Chrudim: 

automobil:                            Tatra 815 6x6 
 objem korby: 8,5 m3 
 maximální nosnost: 17 t 
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vyu$itelnost: 5 m3  
 po&et jízd: 3798,6 * 0,06 / 5 = 46 

cena za 1km 50 / 100 * 35 = 17,5 K& 
cena za 1 jízdu 27 * 2 * 17,5 = 945 K& 
celkem náklady 945 * 46 = 43 470 K& 

Samotné p#ímé cestovní náklady nám zmen'í úsporu z 91 166 K& na 47 696 K&. Je na zvá$ení 

aktuální situaci firmy, zda-li má volné dopravní kapacity a vyplatí se v(t'í vyu$ívání dopravy 

oproti vyu$ívání stále nejbli$'í V"chodo&eské obalovny s.r.o. 

Jinou mo$ností sní$ení celkové nabízené ceny je sní$ení ceny podkladních materiál%, nebo 

jejich p#ípadná náhrada za recykláty. V této kategorii je nejv"znamn(j'í polo$kou "Podklad z 

kameniva zpevn(ného cementem KSC I o tlou'*ce 120 mm". Tato polo$ka ov'em kv%li 

po$adavku investora nelze nahradit recyklátem a musí b"t pou$it projektovou dokumentací 

p#edepsan" materiál. Ceny tohoto materiálu se u r%zn"ch dodavatel% moc neli'í a v(t'inou je 

to zp%sobenou op(t vlastnickou strukturou, kde krom( Kamenolomu Zdechovice vlastní 

v(t'inu ostatních kamenolom% koncern M-SILNICE a.s. nebo spole&nost EUROVIA 

Kamenolomy a.s. Na'e firma je tímto ve v"b(rovém #ízení velice znev"hodn(na, proto$e 

musí nakupovat materiály práv( od t(chto konkuren&ních firem.  

5.7.3 Vyu'ívání recyklát( 

Pou$ití recyklát% je podle p#edpis% mo$no provést za podmínek, $e vyhoví kritériím, která 

jsou dána pro p#írodní nerostné suroviny. Nej&ast(ji vyu$ívan"m recyklátem je sm(sn" 

(p#ípadn( cihlov") recyklát pou$ívan" jako zásypov" materiál, &i pro stabilizaci podklad% a 

nestmelen"ch vrstev vozovek. Ciheln" recyklát se vyrábí v(t'inou v zrnitosti 4-120 mm a v 

obvyklé frakci 0-40 mm. Na vy$ádání je mo$no rozt#ídit na frakce 16-32 mm a 32-80 mm a 

dal'í dle po$adavk% investora. Dal'ím druhem recyklátu je betonov" recyklát. Jeho pou$ití je 

dnes zakotveno i v n(kter"ch normách a je pom(rn( roz'í#ené jako nap#. v podkladních 

vrstvách vozovek stmelen"ch cementem, v ochrann"ch vrstvách silni&ních komunikací a 

pra$cového podlo$í a hlavn( jako náhrady p#írodního kameniva do konstruk&ních beton% 

ni$'ích t#íd. T#etím druhem je asfaltov" recyklát. Je vhodn" zejména pro technologie za 

studena za pou$ití emulzí, p#ípadn( v kombinaci s cementem, kdy dochází k obalení 

ekologicky závadn"ch &ástic a tím ke sní$ení mo$nosti znehodnocení odpadních vod a 

blízkého okolí.  
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Spole&nost BAUSET CZ, a.s. vlastní dv( mobilní drtící jednotky, konkrétn( &elis*ov" drti& 

RESTA DCJ 900x600 s v"konem 80 - 200 t/hod a &elis*ov" drti& RESTA DCJ 700x500 s 

v"konem 10 – 40 t/hod. 

 5.7.4 Pou'ití recyklovaného drceného ,t-rku 

Mo$ností v"znamného sní$ení celkové nabídkové ceny je pou$ití recyklovaného drceného 

't(rku. Budu vycházet z p#edpokladu, $e firma má ve svém skladovém areálu v )epí dostatek 

tohoto materiálu a pro v"po&et uva$uji  cenu, za kterou firma tento materiál prodává, tj. 110 

K&/t. Materiál se pou$ije do polo$ky "Podklad ze 't(rkodrt( .D tl.200mm". Pro zachování 

v'ech po$adovan"ch vlastností se p%vodní p#írodní materiál a recyklát namixují v pom(ru 1:1. 

Cenu p#írodní 't(rkodrt( jsme v nabídkovém rozpo&tu stanovili na 140K&/m2.  

podklad ze ,t-rkodrt- mno$ství: 2 986m2 cena: 140 K&/m2 
    tl.200mm celková cena: 414 040 K& 
    

 
objemová hmotnost: 2 850 kg/m3 

    
 

spot#eba: 2 850*0,2=0,57t/m2 
    recyklát: firemní cena: 110 K&/t 

     
 

na 1m2: 110*0,57= 63 K&/m2 
    

 
mno$ství: 2 986/2*0,57= 851 t 

    mix 1:1 cena p#írodního: 140*2 986/2= 209 020 K& 
    

 
cena recyklátu: 63*2 986/2= 94 059 K& 

    
 

celková cena materiálu: 303 079K& 
    celková úspora:  418 040-303 079= 114 961 K+ 
    

P#i vyu$ití tohoto recyklátu dojde k v"znamné úspo#e, kdy polo$ka v nabídkovém rozpo&tu s 

pou$itím pouze p#írodního materiálu vychází na 418 040 K& a p#i pou$ití recyklátu se sní$í na 

303 079 K&, co$ p#edstavuje úsporu 27,5%. Ani tato úspora nám ale po#ád nezaji'*uje 

konkurenceschopnou nabídkovou cenu. 

5.7.5 Mo'nosti firmy BAUSET CZ, a.s. 

Vzhledem k rozsahu této zakázky, jsme zhodnotili, $e na'e mo$nosti nám neumo$nili 

konkurenci porazit. Pro firmu BAUSET CZ, a.s. jsou nejv"hodn(j'í zakázky s velk"m 

objemem zemních prací, p#esun% hmot a mo$nostmi vyu$ívání recyklát%. Na tyto zakázky se 

firma primárn( zam(#uje a proto neúsp(ch v tomto v"b(rovém #ízení není zcela zásadní a 

nenutí firmu do nabízení ceny na nebo dokonce pod hranicí sv"ch náklad%. 
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6.    ZÁV#R 

P#i vypracování bakalá#ské práce jsem se blí$e seznámil s n(kolika teoriemi zp%sobu #ízení 

v"stavby a jednotliv"mi procesy probíhajícími p#i v"stavb(. Vyjasnil jsem si podmínky 

zadávaní ve#ejn"ch zakázek a legislativní po$adavky, které jsou na tyto zakázky kladené. 

V praktické &ásti mi velice pomohla krátkodobá pracovní stá$ ve firm( BAUSET CZ, a.s., 

kde jsem m(l mo$nost podílet se na zpracování v"b(rového #ízení neve#ejné stavební zakázky 

na "Zpevn(ní plochy p.p.&.1659/2, k.ú. Ploti't( n.L. v areálu Koutníkova 208, Hradec 

Králové", kterou jsem mohl dále ve své práci podrobn(ji analyzovat. Pro zpracování zakázky 

jsme spole&n( s vedoucím odd(lení p#ípravy v"roby absolvovali místní 'et#ení a základní 

seznámení se s rozsahem zakázky. Pro sestavování nabídkového rozpo&tu jsme pou$ili 

software MS Excel, interní firemní ceníky, ceníky ÚRS 2012 a poptávání potenciálních 

subdodavatel%. Pro zpracování &asového harmonogramu jsme pou$ili software MS Excel. P#i 

zpracování nabídky pro 2.kolo v"b(rového #ízení jsme sní$ili cenu vybran"ch polo$ek a 

dostali se na na'e minimum, kde u$ jsme cenu dále sni$ovat nemohli. V"b(rové #ízení jsme 

nevyhráli a na'e nabídková cena byla vysoko nad cenou vít(znou. Posoudil jsem následn( 

dal'í mo$nosti sní$ení na'í ceny, je$ zahrnují v"b(r jiné lacin(j'í obalovny a vyu$ití 

't(rkov"ch recyklát% z firemního skladu v )epí. Ani tato opat#ení by v'ak nevedla k 

zásadn(j'ímu p#iblí$ení se k vít(zné cen(, proto$e vít(zná spole&nost EUROVIA CS, a.s. 

vlastní obalovnu 8 km od místa realizace zakázky a mohla si dovolit velice nízkou cenu 

hlavních materiál% pou$ívan"ch p#i realizaci zakázky.  

U zpracování nabídky pro v"b(rové #ízení jsem se p#esv(d&il o rozdílnosti teoretick"ch 

zp%sob% #ízení a praktického rychlého p#ístupu. Poznal jsem aktuální nep#íznivou realitu na 

stavebním trhu a tvrd" konkuren&ní boj, kde hlavn( velké firmy vyu$ívají svého postavení. 

Seznámil jsem se s p#ístupem ke zpracování stavebních d(l, kde po$adavky na nejni$'í cenu 

zakázek nutí zpracovatele k nahrazování p#írodních materiál% recykláty a n(kdy i mén( 

kvalitními materiály. Psaní bakalá#ské práce bylo pro m( velice p#ínosné a d(kuji hlavn( 

firm( BAUSET CZ, a.s. za mo$nost nahlédnutí do aktuální stavební reality. 
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