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ABSTRAKT  

Moje bakalářská práce se zabývá procesem řízení a organizace stavební 

zakázky. V konkrétním stavebním podniku XYZ analyzuje průběh a organizaci 

stavební zakázky ve všech jejich fázích. Představuje stavební firmu OHL ŽS, 

a.s. a konkrétní stavbu, kterou realizovala. Definuje problémy, které stavbu 

provázely po dobu její realizace a možné návrhy řešení těchto problémů. 

ABSTRACT 

My bachelor's thesis deals with the process of management and organization 

linked with the building contract. In the particular construction company XYZ 

analyzes the process and organization of construction contract in their stages. It 

represents a construction company OHL ŽS, a.s. and specific realized building. 

Defines the problems with construction during realization and offers possible 

solutions to these problems. 
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1  ÚVOD 
 

Tématem mé bakalářské práce je „ Řízení stavební zakázky “. Toto téma jsem 

si zvolil, protože je mi blízké a v budoucnu bych se chtěl procesu řízení  

a organizace stavebních zakázek věnovat podrobněji. 

 

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V části teoretické popisuji 

obecně definici projektu, trojimperativu a životního cyklu projektu. 

 

Praktická část je rozdělena na dvě dílčí části. V první dílčí části popisuji 

samotný průběh a organizaci stavební zakázky ve stavební firmě XYZ. V této 

části jsou zpracovány pravidla pro řízení hlavních procesů stavební firmy 

zahrnující obchodní, přípravnou, realizační a garanční fázi stavební zakázky. 

V druhé dílčí části se věnuji realizaci konkrétní stavební zakázky ve stavební 

firmě OHL ŽS, a.s., a to stavbě silnice I/42, VMO DOBROVSKÉHO B, známou 

jako Královopolské tunely. Popisuji zde základní charakteristiku stavební firmy 

OHL ŽS, a.s., technické a obecné údaje o Královopolských tunelech a zejména 

problémy, které stavbu provázely po celý průběh její realizace. Na základě 

popsaných a definovaných problémů navrhuji vlastní řešení a opatření. 
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2  PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 

2.1 PROJEKT 

Projekt je organizované plnění jednorázového úkolu využívající lidské  

a materiální zdroje k dosažení stanového cíle, který je obvykle definován jako 

Trojimperativ. 

[1, str. 331] 

Projekt vyhlašujeme tehdy, jestliže potřebujeme vytvořit ve stanoveném čase 

a prostřednictvím koordinovaného úsilí několika subjektů určitou věc (nebo 

dosáhnout nějakého cíle). Každý projekt má svůj začátek, konec a obyčejně 

skupinu lidí, kteří mají požadovanou práci vykonat. 

[2] 

2.1.1 Vlastnosti projektu 

− Projekt je vždy riziková záležitost, 

− projekt vždy vyžaduje projektové řízení, 

− organizace projektu je dočasná a vytvořena na dobu života projektu. 

[2] 

 

2.2 TROJIMPERATIV 

Trojimperativ znázorňuje nároky na zdroje, na časový plán a na rozpočtové 

náklady. Změna jednoho nároku automaticky znamená, že musí dojít 

k odpovídající změně obou ostatních.  

− Čas je limitní pro plánování sledu jednotlivých dílčích aktivit projektu; 

− zdroje jsou projektu přiděleny a budou průběžně užívány a čerpány, 

představují vstupní prvky materiálních hodnot a lidské pracovní síly, 

které jsou pod přímou kontrolou manažera projektu. 

− náklady jsou finančním projevem užití zdrojů v časovém rozložení. 

[1] 
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                    Obrázek 2.1 – Trojimperativ    [Zdroj: 3] 

 

2.3 ŽIVOTNÍ CYKLUS PROJEKTU 

Životní cyklus se dělí do dílčích etap. Jednotlivé etapy mají odlišné rysy, typické 

dokumenty a rozdílné výstupy a vstupy. 

Fáze životního cyklu: 

− Předinvestiční 

− Investiční 

− Provozní 

− Likvidační 
[4] 

2.3.1 Předinvesti ční fáze 

Nejdůležitější etapa. V této etapě se formulují hlavně cíle zastoupené 

měřitelnými kritérii, které určují jednotlivé způsoby řešení, tak aby se dosáhlo 

daného záměru. Za tuto fázi odpovídá investor. Investor určí, zda navržené cíle 

jsou reálné a rozhodne o realizaci či nerealizaci stavebního díla.  

Dokumentace této etapy: studie příležitosti, studie potřeb, architektonická studie 

stavby, studie proveditelnosti a investiční rozhodnutí – hlavní dokument.  

[4] 
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2.3.2 Investi ční fáze 

Nejnákladnější a nejpracnější etapa. Zabývá se projekční činností, realizací 

stavebního díla, uzavíráním smluv hlavně mezi investorem a zhotovitelem, 

projektantem nebo inženýrskou organizací.  

Dokumentace této etapy: vypracování dokumentace pro územní řízení, 

stavební povolení a kolaudaci  

[4] 

2.3.3 Provozní fáze 

Nejdelší fáze. Začíná předáním stavby zhotovitelem do užívání. Vyhodnocují se 

plánované a skutečné výsledky. V průběhu provozní fáze je nutná údržba, 

opravy či modernizace a rekonstrukce stavebního díla.  

Dokumentace této etapy: provozní dokumentace a závěrečná zpráva. 

[4] 

2.3.4 Likvida ční fáze 

Likvidační fáze představuje ukončení života stavby a činnosti spojené 

s odstraněním stavebního díla.  

[4] 
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3  POPIS PRŮBĚHU A ORGANIZACE STAVEBNÍ 
ZAKÁZKY V PODNIKU XYZ 

3.1 ÚVOD 

Tato část upravuje vnitřní pravidla pro řízení hlavních procesů společnosti 

zahrnující obchodní, přípravnou, realizační a garanční fázi stavební zakázky. 

Tento dokument upravuje vnitřní pravidla pro řízení hlavních procesů  

Pojmy stavební zakázka, fakturační projekt a projekt označují vždy: 

− Externí stavební zakázku vnitropodnikového vyššího dodavatele, která je 

definována obchodním příkazem a jeho přílohami. 

− Interní subdodávku vnitropodnikového subdodavatele, která je 

definována příkazem k realizaci a jeho přílohami. 

3.2 POJMY A DEFINICE 

Fáze stavební zakázky  – modelují její průběh od identifikace obchodní 
příležitosti až po ukončení záruční lhůty realizovaného projektu 

Vedoucí p řípravného týmu  – je osoba, která řídí průběh přípravné fáze 
stavební zakázky 

Vedoucí realiza čního týmu, vedoucí projektu  – je osoba, která je rozhodující 
z hlediska řízení průběhu realizační fáze stavební zakázky 

Dokumentace stavby  – soubor veškeré dokumentace používané v procesu 
řízení stavební zakázky 

 

3.3 CÍLE STAVEBNÍ ZAKÁZKY 

Stavební zakázka je proces, který vychází z definovaných cílů a její průběh je 

rozdělen do čtyř fází: obchodní, přípravná, realizační a garanční. Dále jsou 

stanoveny dílčí fáze, výsledky, činnosti a vybrané zásady některých důležitých 

činností například z oblasti interních kooperací. 
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Celý proces stavební zakázky je řízen za účelem dosažení: 

− stanoveného cíle, 

− očekávaných přínosů. 

Cílem průběhu a organizace stavební zakázky je prostřednictvím 

vnitropodnikového dodavatele: 

− realizovat výsledek – to je předmět smlouvy, jeho kvalitu a smluvní 

podmínky, 

− dodržet termíny a lhůty výstavby, 

− dosáhnout předpokládaných ekonomických parametrů. 

Současně jsou určeny prioritní cíle, to je řídící osa výše uvedeného 

trojimperativu stavební zakázky jako projektu a to vždy z pohledu celé 

společnosti a konečného objednatele  - investora. 

 

3.4 ŘÍZENÍ PORTFOLIA STAVEBNÍCH ZAKÁZEK 

Na úrovni závodů a teritorií je portfolio stavebních zakázek řízeno výkonným 

ředitelem a jeho zástupci, na úrovni divize je portfolio řízeno ředitelem divize. 

Na úrovni ředitelství společnosti a vrcholového vedení je portfolio stavebních 

zakázek řízeno generálním ředitelem prostřednictvím: 

− finančního ředitele (FŘ), 

− obchodního a technického ředitele (OTŘ), 

− výkonného ředitele. 

Obchodní a technický ředitel realizuje svou odpovědnost řízení portfolia 

stavebních zakázek prostřednictvím: 

− zakázkové komise, 

− projektové komise. 

Zakázková komise koordinuje portfolio stavebních zakázek v obchodní  

a přípravné fázi. Řídí ji OTŘ. Jednání se účastní: 

− vedoucí odboru Obchod včetně vedoucích a zástupců tohoto útvaru, 

− vedoucí odboru Technická kancelář, 

− zástupci výkonných ředitelů pro obchod (zajišťují obchodní a přípravné 

fáze stavebních zakázek). 
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Projektová komise koordinuje portfolio stavebních zakázek v realizační  

a garanční fázi (stanovuje doporučení pro vedení společnosti). Řídí ji OTŘ. 

Jednání se účastní: 

− zástupci výkonných ředitelů pro výrobu (zajišťují realizační a garanční 

fáze stavebních zakázek), 

− vedoucí odboru Technická kancelář, 

− vedoucí odboru Nákup, 

− vedoucí odboru Controlling, 

− vedoucí odboru Řízení lidských zdrojů. 

Úkolem projektové komise je rozvoj a koordinace: 

− interních kooperací mezi organizačními jednotkami společnosti, 

− zabezpečení a rozvoj lidských zdrojů i věcných v rámci vlastních 

technických i výrobních kapacit, 

− systému řízení a informačních systémů projektů, 

− podpory a kontroly řízení projektů. 

zejména prostřednictvím monitorovací, operativní a administrativní činnosti 

nad portfoliem stavebních zakázek. 

 

3.5 INTERNÍ KOOPERACE 

Pro interní kooperace platí tato základní pravidla: 

a) Předpokladem budoucí interní kooperace je povinnost poptání interního 

dodavatele vedoucím přípravného týmu ve fázi zpracování nabídky do 

soutěže, a následně poskytnutí součinnosti interním dodavatelem ve 

vzájemně dohodnutém rozsahu, umožňujícím zkompletování 

konkurenceschopné nabídky (zpracování nákladů, poptávka 

technologických celků, návrhů technologie provádění, stavebních 

postupů, harmonogramu, apod.). 

O: vedoucí p řípravného týmu VVDS a interního dodavatele 

 

b) Do 2 týdnů po uzavření smlouvy s objednatelem informovat interní 

dodavatele a odbor Nákup na ředitelství společnosti o příležitostech pro 

nasazení vlastních výrobních a technických kapacit formou předání 

vypracovaného seznamu příležitostí výrobních a technických kapacit na 

stavbě a na vyžádání dát jednotlivým interním dodavatelům k dispozici 
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další existující informace a dokumentaci od objednatele. 

O: vedoucí p řípravného týmu VVDS 

 

c) Povinností VVDS je vždy zařídit interního dodavatele od výběru firem 

poptávaných na zhotovení dílčí části projektu. Povinností interního 

dodavatele je oznámit neprodleně VVDS svou případnou neúčast ve 

výběrovém řízení s udáním důvodů. 

O: vedoucí realiza čního týmu VVDS a interního dodavatele 

 

d) Výběrové řízení na interní subdodávku je prováděno na základě 

směrnice pro Nákup. 

O: vedoucí realiza čního týmu VVDS a interního dodavatele 

 

e) Zvát zástupce interního dodavatele k jednání s projektantem  

a objednatelem ve věci přípravy realizace dotčené části projektu. 

O: vedoucí realiza čního týmu VVDS 

 

f) V případě zadání dílčí části projektu divizi interního dodavatele zajistí 

zpracování, přezkoumání a uzavření interní smlouvy o dílo v přiměřené 

lhůtě před zahájením dodávky. Vedoucí realizačního týmu interního 

subdodavatele je potom členem realizačního týmu vyššího dodavatele. 

O: vedoucí realiza čního týmu VVDS a interního dodavatele 

 

3.6 PRŮBĚH OBCHODNÍ FÁZE STAVEBNÍ ZAKÁZKY 

Obchodní fáze stavební zakázky je z hlediska průběhu projektu fází iniciační. 

Jejím účelem je startování nových obchodních příležitostí, nových zakázek, 

jejich evidence a analýzy. 

3.6.1 Identifikace a sledování obchodní p říležitosti 

Identifikace a sledování obchodních příležitostí je povinností každého 

vedoucího zaměstnance. Pověření zaměstnanci mají povinnost sledovat 

informace o vypsaných soutěžích a ve veřejném informačním systému  

o veřejných zakázkách nebo na webových stránkách zadavatele. 
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3.6.2 Rozhodnutí o realizaci obchodní nabídky 

Při realizaci výsledků obchodní fáze je využívána metodologie, filosofie  

a nástroje marketingového řízení a systém sdílení obchodních  

a marketingových informací, který řídí OTŘ ve spolupráci s výkonnými řediteli. 

Rozhodování je prováděno s ohledem na zabezpečení cílů a přínosů 

stavebních zakázek. 

 

Na každou novou soutěž, které se firma chce zúčastnit, bude vypracována 

Žádost o schválení zpracování nabídky (autorizace) na závazném formuláři 

v anglickém jazyce. Výjimkou jsou pouze zakázky s předpokládanou cenou do 

20 mil. EUR v ČR a SR. Žádost vyplní vedoucí přípravného týmu, nebo jím 

pověřený zaměstnanec a zašle na autorizaci. 

O: vedoucí p řípravného týmu  

Po odsouhlasení a podepsání bude formulář odeslán zpět žadateli o autorizaci. 

V případě zájmu různých organizačních útvarů společnosti o stejnou obchodní 

příležitost, rozhodne o její přidělení a o středisku kompletátora nabídky OTŘ 

v rámci vymezení působnosti organizačních útvarů společnosti řídícími 

normami a strategií společnosti. 

Rozhodnutí o realizaci obchodní příležitosti je završeno jmenováním: 

− Vedoucího zaměstnance, který bude zmocněn k podpisu nabídky, tento 

zaměstnanec rozhoduje o způsobu zpracování, o úpravách nabídky, 

zastupuje společnost při obchodních jednáních, podepisuje nabídku, 

− střediska kompletátora nabídky, 

− vedoucího přípravného týmu, 

− smluvní formy podání nabídky (samostatně, ve sdružení, s nařízenými 

subdodavateli nebo jako subdodavatel). 

O: OTŘ, Výkonní ředitelé, ředitelé divizí 

Pokud je rozhodnuto o realizaci obchodní příležitosti, je tímto rozhodnutím také 

zahájena přípravná fáze projektu. 
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3.7 PRŮBĚH PŘÍPRAVNÉ FÁZE STAVEBNÍ ZAKÁZKY 

Přípravná fáze stavební zakázky je z hlediska průběhu stavební zakázky fází 

definiční. Jejím účelem je příprava nabídky (zpracování a předání), příprava 

smlouvy s objednatelem (uzavření smlouvy a předání k realizaci) a jejich 

evidence. 

− Za zpracování nabídky je odpovědný vedoucí přípravního týmu, který řídí 

zpravidla následující tým: 

− kompletátor nabídky – zajišťují kvalifikační část nabídky ve spolupráci 

s dalšími útvary společnosti. Kompletátor kompletuje celou nabídku 

v souladu s požadavky zadavatele, po podpisu nabídku zabalí a odevzdá 

v souladu s požadavky zákona o veřejných zakázkách a zadávací 

dokumentace, 

− kalkulant – zpracovává jednotlivé části cenové části nabídky, 

− specialista – poptává nabídky od externích dodavatelů, 

− specialista – zpracovává technické řešení nabídky řešení nabídky ve 

spolupráci s Technickou kanceláří, atd. dokumentace, dále zpracovává 

dotazy a případné námitky týkající se smluvní stránky nabídky, případné 

konsorciální smlouvy nebo smlouvy o smlouvách budoucích, či další 

smlouvy, potřebné do nabídky. U nabídek pro soukromé investory nebo 

u nabídek do zahraničí zpracovává matici rizik, 

− případně další potřební specialisté. 

V případě zpracování nabídky u útvaru Nabídky je vždy členem přípravného 

týmu zaměstnanec závodu. Funkce je možno uvnitř týmu kumulovat nebo je 

vykonávat jedním pracovníkem pro více přípravných týmů. 

3.7.1 Příprava nabídky 

a) Základní kroky 
− Žádost o založení nabídky do informačního systému. Po obdržení 

schválené žádosti o schválení zpracování nabídky vedoucí přípravního 

týmu požádá o založení nabídky v IS a zašle zadávací dokumentaci 

k nabídce. Pokud zadávací dokumentace neobsahuje níže uvedené 

údaje, tak je vedoucí přípravného týmu vyplní. Údaje potřebné 

k založení nabídky: 

• Název nabídky 

• Název zadavatele 
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• IČ zadavatele 

• Přesná adresa zadavatele včetně PSČ a země 

• Evidenční číslo nabídky – tj. číslo, pod kterým byla uveřejněna 

• Druh výběrového řízení 

• Předpokládaná cena bez DPH 

• Bankovní záruka (jistota) 

• Měna nabídky 

• Datum zveřejnění soutěže 

• Datum odevzdání nabídky, případně žádosti o účast 

• Předpokládané datum realizace od…do… 

• Jméno žadatele o založení Evidenčního listu 

• Jméno vedoucího přípravného týmu 

• Číslo nákladového střediska 

• Zda je předpokládané sdružení (členi sdružení, pozice ve sdružení 

+% podíl) 

− Založení Evidenčního listu nabídky do IS. Po založení Evidenčního listu 

nabídky vedoucí přípravného týmu průběžně aktualizuje veškeré údaje  

o nabídce (datum odevzdání, stav nabídky, sdružení, atd.) a přikládá 

veškeré dokumenty týkající se nabídky do IS (schválenou žádost  

o zpracování nabídky, pokud je předepsaná, zadávací dokumentace, 

odpovědi na dotazy mající vliv na termín podání nabídky, zápis 

z otevírání obálek, rozhodnutí o přidělení, …). 

− Přihláška do soutěže, úhrada a převzetí zadávacích podkladů. 

− Určení členů přípravného týmu. 

− Zajištění složení jistoty za nabídku (bankovní garance). 

O: vedoucí p řípravného týmu  

 

b) Zpracování návrhu nabídky 
− Vstupní jednání přípravného týmu. 

− Kontrola kvalifikačních požadavků zadavatele a určení prací na zajištění. 

− Kontrola kompletnosti zadávací dokumentace a určení seznamu objektů 

a konstrukcí a prací na těchto objektech, které budou kalkulovány jako 

vlastní výkony a které jako výkony externí. 

− Prohlídka staveniště. 

− Tvorba dodavatelského systému, výběr dodavatelů pro nabídku  

a zajištění jejich nabídek. 
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− Zpracování Matice rizik pro zakázky realizované pro soukromého nebo 

zahraničního objednatele. 

− Stanovení doporučeného kalkulovaného kurzu při zpracování nabídky 

v cizí měně. 

− Zpracování nabídkového rozpočtu. 

− Zpracování a přezkoumání návrhu smlouvy o dílo. 

− Zajištění dokladu o zmocnění vedoucího zaměstnance, který bude 

podepisovat nabídku a posléze smlouvu o dílo. 

− Zpracování dalších částí nabídky v rozsahu dle zadávacích podkladů, 

pokud je to z hlediska zpracování nabídky potřebné. 

O: vedoucí p řípravného týmu  

 
c) Korekce a odevzdání nabídky 
− Po zpracování návrhu nabídky vedoucí přípravného týmu předkládá 

tento návrh k případné korekci nabídky a následně zajistí provedení této 

korekce. 

− Provedení korekce nabídky, její kompletace, kontrola úplnosti a podpis. 

− Odevzdání nabídky. 

− Zjištění výsledku soutěže nebo výběrového řízení a jeho oznámení všem 

zpracovatelům nabídky a zapsání od IS. 

O: vedoucí zam ěstnanec, vedoucí p řípravného týmu 

 
d) Rozhodnutí o up řesnění nabídky a zadání pro dopracování návrhu 
− Na základě požadavků zadavatele dochází k doplňujícím dotazům  

a případným doplněním nebo úpravám ve zpracované a odevzdané 

nabídce 

O: vedoucí zam ěstnanec 

 

e) Činnosti po odevzdání nabídky 
− Žádost o vrácení jistoty a kontrola její realizace. 

− Archivace nabídky a zakázkové knihy – archivace se provádí na 

středisku kompletátora nabídky. 

− V případě úspěchu v soutěži předání informace výkonnému řediteli  

a jeho zástupcům. 

− U nabídek s nabídkovou cenou rovnou nebo vyšší 50 mil. EUR archivace 

kompletní nabídky a zadávací dokumentace včetně komunikace se 

zadavatelem v elektronické formě a její zaslání ředitelství zakázek. 
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− Po doběhnutí veškerých nákladů na nabídku, vedoucí přípravného týmu 

ekonomicky uzavře nabídku v  IS. 

O: vedoucí p řípravného týmu 

3.7.2 Příprava smlouvy s objednatelem a její p ředání 
k realizaci  

a) Činnosti pro p řípravu smlouvy s objednatelem 
− Upřesnění nabídky před podepsáním smlouvy. 

− Založení fakturačního projektu a projektů v IS. 

− Zajištění zadávací dokumentace stavby a její autorizace objednatelem 

(sloužila pro zpracování nabídky). 

− Dopracování návrhu smlouvy o dílo. 

O: vedoucí p řípravného týmu, výkonný ředitel, ředitel divize nebo 

jimi jmenovaný zástupce 

 

b) Uzavření smlouvy s objednatelem 
− Dopracování návrhu smlouvy, zapsání smlouvy do IS. 

− Přezkoumání smlouvy. 

− Podpis smlouvy s  objednatelem. 

O: vedoucí p řípravného týmu, výkonný ředitel, ředitel divize nebo 

jimi jmenovaný zástupce 

 

c) Dokumenty k p ředání projektu k realizaci 
− Uzavřená smlouva o dílo. 

− V případě nutnosti Manuál řízení realizace smlouvy o dílo 

s objednatelem (obsahuje výklad důležitých či z hlediska realizačního 

týmu nejednoznačných částí smlouvy, zásady a postupy pro efektivní 

realizaci smlouvy o dílo zhotovitelem v oblasti víceprací a méněprací, 

prodlení zhotovitele a objednatele, atd.)  

− Seznam závažných smluvních rizik ve formě Matice rizik pro zakázky 

realizované pro soukromého nebo zahraničního objednatele. 

− Návrh obchodního příkazu. 

− Kopie nabídky, veškeré informace získané v průběhu zpracování 

nabídky, seznam závazných subdodavatelů (třetích osob, pomocí 

kterých společnost musí realizovat zakázku – na základě uzavřených 

smluv, nebo jejich činnost vyplývá z požadavků uzavřené smlouvy se 
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zadavatelem), seznam doporučených dodavatelů (třetích osob, pomocí 

kterých přípravný tým zpracoval nabídku, a realizační tým je povinen 

vyzvat je ke zpracování nabídky na příslušnou část zakázky v realizační 

fázi). 

O: vedoucí p řípravného týmu 

− Předání a projednání výsledků přípravné fáze stavební zakázky 

− Předání a převzetí dokumentace z přípravné fáze (viz výše) včetně 

seznamu dokumentace. 

− Podrobné vysvětlení dokumentace přípravným týmem a porozumění 

vedoucím realizačního týmu. 

Tímto jsou definovány cíle a první návrh strategie stavební zakázky a přebírá je 

k prověření a k realizaci vedoucí realizačního týmu. 

O: Dokumenty p ředává a projednání p řipravuje a řídí vedoucí p řípravného 

týmu. Dokumenty p řebírá a projednání se ú častní vedoucí realiza čního 

týmu.  

3.7.3 Evidence nabídek a jejich výsledk ů 

Přehled zpracovaných nabídek a jejich případné výsledky jsou uvedeny v IS. 

Evidenci nabídek a jejich výsledků dále provádí pověřený zaměstnanec útvaru 

Nabídky v elektronicky vedeném dokumentu Boletin, a to na základě informací 

uvedených v IS, které si ověřuje v pravidelných časových intervalech  

u pověřených osob na teritoriích a závodech. 

Pověřené osoby na teritoriích a závodech jsou povinni zasílat oznámení či 

zprávy: 

− o změnách termínu odevzdání nabídek, nebo zrušení soutěže), 

− o postoupení do II. Kola užšího řízení (výzva k předložení cenové 

nabídky po předkvalifikaci), 

− z otevírání obálek, 

− o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. 

O: pov ěřený zam ěstnanec útvaru Nabídky, pov ěřené osoby na 

teritoriích a závodech 
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3.8 PRŮBĚH REALIZAČNÍ FÁZE STAVEBNÍ ZAKÁZKY 

Realizační fáze stavební zakázky je rozdělena do tří dílčích fází: 

− příprava realizace, 

− realizace, 

− závěr realizace. 

Pro realizační fázi stavební zakázky je jmenován vedoucí realizačního týmu  

a jeho realizační tým (včetně pozice autorizovaný stavbyvedoucí). 

Vedoucí realizačního týmu je odpovědný za zajištění výsledků realizační fáze 

stavební zakázky z pohledu a v komplexu celé společnosti a z pohledu všech 

souvislostí smlouvy o dílo uzavřené s konečným objednatelem a z pohledu 

platných zákonů psaných i nepsaných obchodních zvyklostí. Všichni interní 

dodavatelé ze společnosti kooperující na projektu jsou vázání smlouvou o dílo 

uzavřenou s konečným objednatelem a s vnitropodnikovým vyšším 

dodavatelem mají uzavřený smluvní vztah (interní smlouvu či objednávku). 

Vedoucí realizačního týmu je odpovědným pracovníkem pověřeným řízením 

práce na svěřeném úseku, to je na stavbě (staveništi) s pravomocí samostatně 

rozhodovat a je odpovědný za dodržování Technologických předpisů a postupů. 

Je autorizovanou osobou ve smyslu zákona a je odpovědnou osobou 

zhotovitele ve věcech prováděného díla. Rovněž odpovídá za plnění povinností 

dle stavebního zákona, zabezpečuje odborné vedení stavby, vede stavební 

deník, atd. 

V případě, že součástí zakázky je činnost prováděná hornickým způsobem, je 

odpovědnou osobou při činnostech prováděných hornickým způsobem závodní 

s odbornou způsobilostí dle platné legislativy.  

Vedoucího realizačního týmu odpovědného za stavební zakázku 

vnitropodnikového vyššího dodavatele stavby jmenuje v obchodním příkazu 

příslušný výkonný ředitel teritoria případně závodu. 

Vedoucího realizačního týmu odpovědného za dílčí mezizávodové 

(vnitropodnikové) subdodávky interních dodavatelů pro vnitropodnikového 

vyššího dodavatele jmenuje v příkazu k realizaci příslušný výkonný ředitel 

teritoria případně závodu. 
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Za realizaci stavební zakázky je odpovědný vedoucí realizačního týmu 

vnitropodnikového vyššího dodavatele, který řídí realizační tým zabezpečující 

následující funkce: 

− hlavní stavbyvedoucí (zástupce) – zajišťuje realizaci projektu, výsledků 

dílčích fází Realizace a Závěr realizace 

− stavbyvedoucí, mistři, další výrobní technici, 

− vedoucí přípravy – zajišťuje realizaci výsledků dílčí fáze Příprava 

realizace 

− specialisté (koordinace výluk, atd.), 

− vedoucí nebo koordinátor projektování – řídí proces zpracování 

projektové dokumentace, pokud je součástí předmětu díla SOD, 

− administrátor stavby – zajišťuje: 

• Správu informačního systému a informací pro řízení projektů, pro 

obstarávání dodávek a subdodávek, pro financování, ekonomika  

a účetnictví, pro vykazování a pro controlling. 

• Koordinaci procesu vzniku, řízení a uložení dokumentace, která 

v rámci výše uvedených procesů vzniká, 

• Zajištění a koordinaci určených administrativních činností 

− právník – zajišťuje přípravu a podporu realizace všech typů smluv. 

Funkce je možno uvnitř realizačního týmu kumulovat nebo je vykonávat jedním 

pracovníkem pro více realizačních týmů. Činnosti mohou být odlišné dle typu 

projektu a investora. 

3.8.1 Příprava realizace 

a) Úprava strategie a cíl ů, projednání p řínosů a zadání realizace 
stavební zakázky formou obchodního p říkazu a p říkazu k realizaci 

− Na základě prověření stanovené strategie realizace stavební zakázky, to 

je jakým způsobem dosáhneme cílů jak z pohledu zhotovitele, tak také 

z pohledu objednatele a zainteresovaných stran, za účasti výkonného 

ředitele, ředitele divize, vedoucího přípravného a realizačního týmu je 

provedeno posouzení a vyhodnocení obchodních, právních, 

ekonomických, technických a technologických parametrů projektu. 

Výsledkem je potvrzení návrhu, případně úprava obchodního příkazu. 

O: výkonný ředitel 

T: do data zahájení realizace stavby  
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− Obchodní příkaz: 

• zpracovává – vedoucí přípravného týmu, příprava ke kontrole  

a schválení – vedoucí realizačního týmu, 

• kontroluje – obchodní, výrobní a administrativní/zástupce výkonného 

ředitele, 

• schvaluje – výkonný ředitel. 

− Příkaz k realizaci 

• zpracovává – vedoucí realizačního týmu, 

• kontroluje – manažer výroby a obchodu / manažer výrobní, 

administrativní zástupce výkonného ředitele, 

• schvaluje – výkonný ředitel, ředitel divize. 

 

b) Organizace řízení stavební zakázky 
− Zpracování Organizačního schéma stavební zakázky jako projektu – 

všech subjektů zúčastněných na stavební zakázce (objednatel, 

zhotovitel, technický dozor, správce stavby, projektant, koordinátor 

BOZP, implementační agentura, atd.). U každého subjektu je uveden 

jmenovitě odpovědný zástupce s kontaktními informacemi. Součástí 

organizačního schématu je popis rolí (činností i odpovědností)  

a pravomocí (zejména podpisových) pro všechny účastníky projektu. 

− Zpracování Organizačního schéma realizačního týmu včetně popisu rolí 

s doplněním členů realizačního týmu s kontaktními údaji. 

− Zpracování Zmocnění pro účastníky projektu ze strany společnosti pro 

vedoucího a členy realizačního týmu. 

O:vedoucí realiza čního týmu 

T: před projednáním p řipravenosti k zahájení realizace stavby 
 

c) Projednání p řipravenosti realizace stavební zakázky 
− Projednání připravenosti je jednání zástupců vedení společnosti, vedení 

závodu, vedení divize a realizačního týmu. Předmětem projednání jsou 

výsledky a dokumenty z dílčí fáze Příprava realizace v rozsahu: 

• návrh dokumentů z oddílu A a B, 

• ostatní dokumenty, výsledky a činnosti Přípravy realizace budou 

projednány v rozpracovanosti. 

− Z projednání je sepsán zápis. 

O: vedoucí realiza čního týmu 

T: před zahájením realizace stavby 
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d) Plány realizace projektu – stavební zakázky 
− Zpracování Plánu struktury projektu – WBS (work breakdown structure) 

pro dodavatelský časový plán – jedná se o rozdělení stavebního 

díla/předmětu stavební zakázky/projektu zpravidla v MS Project na 

menší části v podobě hierarchického stromu. Odpovídá na otázku co je 

nebo má být v rámci realizační fáze projektu – stavební zakázky 

dosaženo. 

− V nejvyšší úrovni je WBS členěna na tři fáze (Příprava realizace, 

realizace, závěr realizace). Další rozpad dílčích fází je v rámci 

zpracování WBS prováděn jako produktově orientovaný až na úroveň 

jednotlivých dodávek/balíků prací/výsledků, které mohou být předmětem 

racionalizace. Balíky práce (work packages) jsou vytvářeny za účelem 

jasně odlišit práci, která bude zhotovena definovanou skupinou 

pracovníků, jednotlivcem nebo dodavatelem. U jednotlivých částí WBS 

jsou uvedené odpovědné osoby za jejich realizaci – kompletaci na co 

nejnižší úrovni organizační struktury realizačního týmu. 

− Zpracování Dodavatelského časového plánu stavební zakázky 

v návaznosti na plán struktury projektu (WBS) zpravidla v rozsahu  

a podrobnosti dle pravidel 

− Příprava Položkového rozpočtu pro fakturaci (odbytový rozpočet) 

v rozsahu a formě dle smlouvy o dílo. 

− Zpracování Výnosového a nákladového rozpočtu – má odpovědět na 

otázku za kolik budou činnosti a dodávky směřující k realizaci stavby  

a zakázky provedeny. 

O: vedoucí realiza čního týmu 

T: do data zahájení realizace stavby a následn ě průběžně 

 

e) Převzetí, p řezkoumání a uvoln ění projektové dokumentace 
− Převzetí projektové dokumentace od investora nebo od zpracovatele 

v případě, že projektovou dokumentaci zajišťuje XYZ samostatně dle 

SOD a předání projektové dokumentace dodavateli bude provedeno na 

základě Protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace 

O: vedoucí realiza čního týmu 

T: před zahájením procesu, který je dokumentu řešen 

− Podmínkou realizace prací je rozhodnutí vedoucího realizačního týmu  

o uvolnění projektové dokumentace k realizaci, které vyznačí razítkem  
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a svým podpisem vedoucí realizačního týmu na jednom paré (kompletu) 

projektové dokumentace, které slouží realizačnímu týmu pro řízení 

realizace stavební zakázky. 

O: vedoucí realiza čního týmu 

T: po p řezkoumání projektové dokumentace a p řed zahájením 

přípravy realizace projektu 

 

f) Řízení projektové dokumentace (p řezkoušené a uvoln ěné 
k realizaci) 

− Projektová dokumentace (zadávací, realizační, změnová) je po 

přezkoušení a uvolnění k realizaci řízena pověřeným zaměstnancem 

realizačního týmu prostřednictvím Knihy projektové dokumentace. Každá 

kopie PD musí být řízena. Na každé kopii musí být uvedeno razítko 

obsahující evidenční číslo kopie, datum jejího provedení a podpis 

zaměstnance. Kopie bez těchto identifikačních znaků nejsou řízené a na 

stavbě i u dodavatele se nesmí používat. 

 

g) Podklady pro realizaci dodávek a subdodávek 
− Příprava smluv a obchodních podmínek pro zadávání dodávek  

a subdodávek (všeobecné nebo speciální).  

− Zpracování potřebných technologických postupů v členění po 

jednotlivých stavebních procesech na vlastní výkony i výkony zajišťované 

subdodavateli. Technologické postupy nemusí být zpracovány 

v případech, kdy to zákony či jiné závazné předpisy nevyžadují.  

− Zajištění potřebných legislativních podkladů pro realizaci projektu, např. 

obstarání veřejnoprávních projednání uzávěrek komunikací, objízdných, 

dopravních tras, výkopových povolení, projednání použití veřejných 

prostranství, zajištění povolení k vykácení stromů a keřů a všech dalších 

povolení, potřebných podle stavebního zákona a prováděcích předpisů. 

O: vedoucí realiza čního týmu 

T: před zahájením procesu, který je v dokumentu řešen 

 

h) Obstarávání zdroj ů pro realizaci dodávek a subdodávek 
− Jedná se o jednání s dodavateli (zabezpečení nákupu materiálu, zboží, 

výrobků, technologie) a subdodavateli (práce, výkony, služby) pro 

realizaci projektu. 

− Ke zdrojům pro realizaci patří i pronájem interní mechanizace.  
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O: vedoucí realiza čního týmu 

T: průběžně 

 

i) Příprava a obstarání za řízení staveništ ě 
− Zpracování Návrhu staveništního provozu – zpracovává se pouze 

v případě vyšších dodávek objektů, ucelených částí a celých staveb  

a v případě, že při realizaci stavby budou vznikat náklady na pořízení  

a demontáž zařízení staveniště. 

− Návrh staveništního provozu obsahuje: 

• situaci zařízení staveniště – jedna generální situace a dále dle 
potřeby situace dílčí, 

• technickou zprávu v nutném rozsahu, 
• projektovou dokumentaci zařízení staveniště v nezbytném rozsahu 

určením vedoucím projektu, 
• rozhodnutí, doklady a dokumentace k jejich vydání, které je nutno 

zajistit podle stavebního zákona pro vybudování či demontáž objektů 
zařízení staveniště, 

• způsob obstarání a příprava dodávky objektu zařízení staveniště, 
• způsob obstarání a příprava dodávky objektů zařízení staveniště. 

O: vedoucí realiza čního týmu 

T: před zahájením procesu, který je v dokumentu řešen 

 

j) Plány řízení stavební zakázky 
− Zajištění Provozního řádu staveniště – místní provozní bezpečnostní 

předpisy podle Nařízení vlády; je nutné jeho zapracování pro každý 

projekt, na kterém je provozována doprava (nakládka, vykládky materiálu 

apod.) 

− Podle přílohy č. 1 nařízení vlády 168/2002 Sb. Je povinná část obsahu 

Provozního řádu staveniště následující: 

• Určení prostorů pro bezpečné nakládání a vykládání přepravovaného 
materiálu na staveništi. 

• Určení zaměstnance, který koordinuje a řídí nakládání a vykládání 
materiálu na staveništi. 

• Organizační pokyny pro nakládku a vykládání těžkých nebo 
rozměrných nákladů. 

• Označení staveniště výstražnými tabulkami, dopravními značkami, 
případně nahrnutím zeminy tam, kde hrozí nebezpečí zřícení nebo 
zasypání dopravního prostředku. 
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• Určení prostorů pro odstavení, parkování, údržbu a čištění stavebních 
strojů a vozidel na staveništi. 

− Zpracování Plánu prevence BOZP a PO nebo Opatření k omezení 

působení rizik při provádění prací zpracuje BT a TPO společnosti na 

základě požadavku vedoucího realizačního týmu. 

− Zpracování Dokumentace požární ochrany zpracuje BT a TPO 

společnosti na základě požadavku vedoucího realizačního týmu. 

O: vedoucí realiza čního týmu 

T: do data zahájení realizace projektu 

 

k) Zajišt ění stavebné montážního pojišt ění stavební zakázky 
− Zaslání žádosti o zajištění pojištění s uvedením identifikačních údajů 

stavby na útvar Provozní ekonomika společnosti. Žádost je zpracována  

a zaslána v listinné nebo elektronické podobě. 

O: vedoucí realiza čního týmu 

T: před zahájením realizace projektu 

 

l) Založení a řízení seznamu dokumentace a základních dokument ů 
projektu  - stavební zakázky 

− Povinností všech členů realizačního týmu je archivovat korespondenci se 

zúčastněnými stranami a vzniklou dokumentaci, která se týká přípravné, 

realizační a garanční fáze stavební zakázky a dle SOD s objednatelem  

a SOD s dodavateli a subdodavateli. 

− Dokument Seznam dokumentace stavební zakázky slouží pro evidenci 

ostatní dokumentace na stavbě, která není řízena, ale pouze evidována. 

Před zahájením realizace stavby je nutno v listinné (papírové) podobě 

založit pět základních skupin pořadačů a v každém z nich vést Seznam 

(v něm uložené) dokumentace stavby v následujícím členění: 

• objednatel (dokumentace ke všemu, na čem participuje objednatel  
a co má vliv na plnění požadavků objednatele), 

• dodavatelé (písemnosti související se subdodávkami, dodávkami 
mimo nákladů spojených s mechanizací, metrologií a řízením kvality), 

• ekonomika a financování (písemnosti, vyplývající z controllingu ve 
vztahu k vedení společnosti, závodu a divize), 

• integrovaný systém řízení (BOZP a PO, QMS, pracovní doba, 
oběžníky, informace, jmenný seznam zaměstnanců, atd.), 

• realizace zakázky (dokumenty, které ovlivňují průběh realizace  
a vlastní realizaci). 
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− V rámci informačního systému každé stavební zakázky jsou na jednom 

počítači projektového týmu vytvořeny stejné adresáře, do kterých jsou 

ukládány dokumenty, které existují v elektronické podobě. 

− Povinností všech členů realizačního týmu je archivovat veškerou 

korespondenci se zúčastněnými stranami, která se týká realizace 

smlouvy o dílo s objednatelem a přípravy a realizace smluv s dodavateli. 

Forma korespondence se zúčastněnými stranami musí odpovídat 

obsahu smluvního vztahu. E-mailovou korespondenci je možné smazat 

až po obdržení písemné formy, v případě že e-mail nebude nahrazen 

písemnou formou, je povinností archivovat e-mail buď v poštovní 

databázi nebo v archívu pošty. 

− Archivace e-mailové formy dokumentů a korespondence se 

zúčastněnými stranami: v archívu poštovní databáze členů realizačního 

týmu a následně uložená na CD, které se stane součástí spisu stavby 

k archivaci. 

O: vedoucí realiza čního týmu 

T: průběžně 

 

m) Kontrola p řipravenosti realizace stavební zakázky 
− Kontrola probíhá nejpozději tři měsíce po jejím zahájení (konkrétní lhůta 

bude určena při projednání připravenosti stavební zakázky před jejím 

zahájením). Je prováděna v rámci běžné controllingové porady stavební 

zakázky za účasti: 

• ředitel divize, vedoucí realizačního týmu, 

• výkonný ředitel a jeho zástupci. 

− Předmětem projednání je: 

• kontrola plnění úkolů uvedených v zápise z Projednání připravenosti 

realizace stavební zakázky před jejím zahájením, 

• prezentace kontrola všech výsledků a dokumentů z dílčí fáze 

Příprava realizace. 

O: vedoucí realiza čního týmu 
T: do 3 m ěsíců po zahájení realizace projektu 
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3.8.2 Realizace 

a) Převzetí staveništ ě, vybudování a zprovozn ění zařízení staveništ ě 
− Předání a převzetí staveniště od investora, sepsání Zápisu o předání  

a převzetí staveniště vybudování a zprovoznění zařízení staveniště.  

− Označení staveniště informační tabulí společnosti. 

− Osazení informační tabule (nástěnka) pro informování pracovníků 

stavby, na které budou zřetelně umístěny aktuální dokumenty. 

− Označení kanceláří vedení projektu 

− Zajištění technického vybavení realizačního týmu projektu – stavební 

zakázky výpočetní a telekomunikační technikou dle zásad a v termínech. 

O: vedoucí realiza čního týmu 

 

b) Zahájení realizace, úvodní sch ůzky na staveništi 
− Podkladem pro řízení realizačního týmu jsou organigramy a popis rolí. 

Pro zajištění těchto úkolů je nutno zrealizovat úvodní schůzky 

realizačního týmu na stavbě (interní) s doporučeným programem: 

• vstupní školení BOZP a PO všech pracovníků s písemným 

záznamem, 

• seznámení členů realizačního týmu s plány a dokumentací pro řízení 

realizace projektu, které jsou potřebné pro výkon jejich funkcí 

v realizačním týmu. 

O: vedoucí realiza čního týmu 

T: před zahájením realizace stavby 

 

c) Řízení realizace stavební zakázky 
− Podklady a výchozí dokumenty pro řízení realizace stavební zakázky 

jsou zejména smlouva o dílo s objednatelem a její přílohy a související 

dokumentace a plány zpracované v rámci Přípravy realizace. 

− Předmět řízení: 

• předmět projektu – rozsah, jakost, smluvní podmínky, 
• postup – technologie, zdroje, časový průběh, náklady, výnosy, příjmy 

výdaje, 
• rizika a příležitosti ke zlepšení, 
• změny – změny všeho – předmět projektu, postupu, rizik a příležitostí 

ke zlepšení. 
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− Řízení probíhá průběžně v cyklech, jejichž součástí jsou následující 

činnosti: 

• práce na projektu, 
• kontrolní schůzka – obsahem je zajištění aktuálního stavu prací  

a podávání zpráv, 
• zpracování návrhu nového plánu nebo návrhu opatření 

k zabezpečení stávajícího plánu, provádí se na základě porovnání 
plánu se skutečností a analýzy odchylek, 

• plánovací schůzka  -rozhodnutí o návrzích a zadání úkolů k jejich 
realizaci. 

− Cykly řízení projektu mají obvykle časové horizonty denní (uplatňuje se 

zejména v řízení realizace projektu nad denními rozpisy prací, operativní 

porady realizačního týmu, atd.), 1-2 týdny (běžné interní řízení projektu – 

například kontrolní dny s objednatelem, s dodavateli, atd.), měsíční 

(běžné koncepční řízení – například controllingové porady, atd.), 

občasné (strategické řízení – například statutární či ředitelské kontrolní 

dny, atd.). Závazné je konání controllingových porad v měsíčním cyklu. 

O: vedoucí realiza čního týmu 

T: průběžně 

 

d) Řízení a dokumentace vývoje stavební zakázky 
− Vedení stavebních, montážních a dalších druhů deníků.  

− Zakreslování skutečného provedení stavby. 

− Zajištění fotodokumentace především v dalším postupu zakrývaných 

konstrukcí. 

− Vedení dokumentace stavby tak, aby pokud možno v každém okamžiku 

provádění stavby byl dokumentován postup realizace smlouvy a byl 

průkazně odsouhlasen objednatelem. 

− Řízení změn projektové dokumentace. 

O: vedoucí realiza čního 

T: průběžně  

 

e) Řízení realizace smlouvy o dílo s objednatelem a jej ich zm ěn 
− Řízení fakturace. 

− Řízení víceprací a méněprací, řešení rozpočtových dodatků, realizace 

jen nasmlouvaných výkonů nebo části díla, pokud není prokazatelně 

rozhodnuto vedením závodu jinak, 
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− kontrola kvality předmětu díla na základě plánu kontrol a zkoušek, zápisy 

o výsledcích těchto zkoušek. 

− Řízení odstraňování neshod a vad neshod, záznamy o projednání 

neshod a jejich řešení, souhlasy objednatele. 

− Řízení plnění termínů a prodlení ze strany objednatele a zhotovitele. 

− Řízení procesu realizace projektu (zápisy z kontrolních dnů a účast na 

nich, zápisy z jednání a ostatní zápisy se zástupcem zákazníka a za 

účasti projektanta, místních orgánů, korespondence k realizaci stavby, 

atd.). 

O: vedoucí realiza čního týmu 

T: průběžně 

 

f) Řízení vykazování (zajiš ťování a fakturace) provedených dodávek 
− Kontrola, převzetí, odsouhlasení nebo oprava výkazu provedených prací 

a dodávek od subdodavatelů. 

− Zjišťování prostavěnosti – vlastní měření a sepisování provedených prací 

a dodávek na projektu, jehož výsledkem je sestavení výkazu 

provedených prací a dodávek. 

− Návrh vlastního výkazu prací a dodávek vůči objednateli (soupis 

provedených prací, které je společnost v souladu s SOD vyfakturovat 

objednateli). 

− Projednání výkazu prací a dodávek s objednatelem, který rozhodne  

o rozsahu množství a ceny prací a dodávek, které po předložení faktury 

uhradí. 

− Na základě toho je povinen předkládat vedoucí realizačního týmu 

k účetní závěrce podklady, zejména: 

• výkaz prostavěnosti, který obsahuje změny nedokončené výroby, 

dohadné položky, atd. 

• Krycí list subdodávek, který je podkladem pro stanovení dohadných 

položek, atd. 

O: vedoucí realiza čního týmu 

T: dle platné smlouvy o dílo  

− Před zaúčtováním nedokončené výroby a dohadných položek musí být 

Výkaz prostavěnosti schválen a v listinné podobě podepsán ředitelem 

divize nebo jeho zástupcem stanoveným organizačním řádem. 
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O: ředitel divize 

T: před zaúčtováním 

 

g) Řízení časového pr ůběhu realizace stavební zakázky a sledování 
časového plánu 

− Podkladem pro řízení časového průběhu realizace stavební zakázky je 

dodavatelský časový plán, tento plán je sledován dle pravidel Zpracování 

a sledování dodavatelského (subdodavatelského) časového plánu v MS 

Project a řízení průběhu realizace stavby. 

O: vedoucí realiza čního týmu 

T: průběžně  

 

h) Řízení subdodavatel ů, realizace jejich dodávek v četně převzetí 
dokon čených dodávek 

− V rámci řízení subdodavatelů a realizace jejich dodávek je nutno pro 

každou dodávku a subdodavatele provádět činnosti a o jejich výsledcích 

vést evidenci dokumentů (zelený pořadač), ve které budou založeny 

zejména tyto dokumenty jako výsledek řízení: 

• protokoly a zápisy o předání projektové dokumentace, 

• zápis o předání pracoviště dodavateli, 

• smlouva se subdodavatelem (nebo potvrzená objednávka), dodatky 

smluv a objednávek, 

• kopie ze stavebních a montážních deníků, 

• potvrzené soupisy provedených prací a dodávek převzatých od 

subdodavatelů, 

• korespondence, záznamy z jednání, zápisy z kontrolních dnů, atd., 

• doklady a zápisy o převzetí dokončených dodávek, 
• zápis o zpětném předání a převzetí pracoviště po předání dokončené 

dodávky, 
• pro každou nadlimitní subdodávku v elektronické podobě Krycí list 

subdodávky. 
O: vedoucí realiza čního týmu 

T: před zahájením procesu (aktivity, práce a dodávky), k terý je 

v dokumentu řešen a pr ůběžně v rámci realizace dodávek  

a subdodávek 
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i) Controlling stavebních zakázek – operativní řízení stavebních 
zakázek 

− Controlling – operativní řízení stavebních zakázek zpravidla probíhá 

v měsíčních cyklech a zahrnuje: 

• controlling smluv, 

• controlling časového průběhu, 

• ekonomický controlling stavebních zakázek a organizačních jednotek, 

dle ŘNS. V těchto ŘNS jsou popsány veškeré činnosti, pravomoci, 

odpovědnosti a četnost procesu controlling, 

• řízení rizika a příležitostí, 

• řízení změn. 

− Za účelem realizace controllingu stavebních zakázek se každý měsíc 

konají controllingové porady s výše uvedeným obsahem svolávané 

výkonnými řediteli. Z každé controllingové porady musí být proveden 

písemný zápis, který je současně zprávou pro vedení teritoria, závodu  

a společnosti o průběhu stavební zakázky. 

O: vedoucí realiza čního týmu 

T: průběžně 

 

j) Řízení kvality provád ění stavebních a montážních prací 
− Jakost provádění stavebních a montážních prací je řízena dle 

příslušných ustanovení SOD s investorem a interních norem společnosti 

s využitím: 

• pravidel Metrologie, 
• Plánů kontrol a zkoušek s využitím Technologických předpisů (TEP)  

a postupů (TEPO). 
− TEP mají obecný charakter, TEPO jsou specifikovány na konkrétní 

projekt. Vedoucí realizačního týmu zajistí, aby byly: 

• pro jednotlivé stavební procesy (prováděné vlastní i cizí výrobní 

kapacitou) zpracovány TEPO dle požadavků platné legislativy, 

v případě nejasností, či rozporů rozhodne vedoucí útvaru BOZP, PO 

a ŽP 

• TEPO na stavbě před zahájením procesu 

• TEPO na stavbě po celou dobu realizace projektu – stavební 

zakázky, 

• pracovníci seznámeni s TEPO v rozsahu, který se jich týká. 
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O: vedoucí realiza čního týmu, vedoucí zam ěstnanci odpov ědní za 

provád ění kontrol  

T: průběžně 

− Řízení neshodné výroby - zaměstnanec, který zjistil neshodu, je povinen 

ji neprodleně oznámit vedoucímu realizačního týmu, který rozhodne  

o postupu řešení neshody, projedná postup se zainteresovanými 

zaměstnanci a určí konkrétního zaměstnance odpovědného za 

odstranění škody. 

 

k) Řízení BOZP, PO a ochrany životního prost ředí 
− BOZP, PO a Ochrana životního prostředí prováděného projektu je řízena 

dle příslušných ustanovení SOD s investorem a interních norem 

společnosti a souvisejících norem pro zajištění provozování drážní 

dopravy a dráhy. 

− Kompletní seznam dokumentace, který je nutné vést na projektu – 

stavební zakázce je uvedený v normách. 

O: vedoucí realiza čního týmu 

T: průběžně 

 

l) Řízení stavební mechanizace 
− Stavební mechanizace se dělí na drobnou mechanizaci (elektrickou  

a motorovou), mechanizaci drážní (zatáčečky, rozbrušovačky, strojní 

podbíječky, lokomotivy, apod.) mechanizaci stavební (nákladní 

automobily, stavební stroje, speciální stroje apod.) a mechanizace důlní. 

− Zajištění potřebné mechanizace na realizaci projektu dle zpracovaných 

technologických postupů je řízeno dle interních norem společnosti. 

− Zabezpečení technického stavu je řízeno dle příslušných ustanovení 

SOD s investorem a interních norem společnosti. 

O: vedoucí realiza čního týmu 

T: průběžně 

 

m) Řízení skladového hospodá řství, evidence materiál ů  
a zabudovaných výrobk ů 

− Skladové hospodářství na realizaci projektu je řízeno dle interních norem 

společnosti. 
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− Příjem výrobků/materiálu – způsob a místo dodání a přejímky je 

stanoven v objednávce. Na základě dodacího listu od dodavatele 

provede určený zaměstnanec příjem výrobku/materiálu. Příjem je 

prováděn v centrálním skladu, na projektu  -stavební zakázce, nebo 

v návaznosti na dohodě přímo u dodavatele. 

− Vstupní kontrola výrobků/materiálů zahrnuje prověrku množství, kvality, 

druhu, úplnosti, balení a značení. Při vstupní kontrole se porovnávají 

údaje uvedené na dodacím listě nebo na štítku výrobku/materiálu s údaji 

uvedenými v objednávce nebo ve smlouvě. Vstupní kontrolu provádí 

zaměstnanec určený vedoucím realizačního týmu potvrzením dodacího 

listu. 

− Vady výrobků/materiálu zajištěné po jejich převzetí, pokud došlo 

dodatečně ke zjištění vady po převzetí, musí být neshodné 

výrobky/materiály zřetelně označeny žlutou vodou nesmytelnou barvou 

nebo tabulkou s nápisem „vadný výrobek/materiál, nepoužívat“  

a okamžitě reklamován.  

− Způsob manipulace a skladování výrobků/materiálu he dán ustanoveními 

platných ČSN, návody k obsluze, technickými podmínkami pro jednotlivé 

výrobky, případně TEP. Výrobky/materiály, jimž hrozí nebezpečí 

znehodnocení nebo zcizení jsou skladovány v uzavřených skladech 

nebo uzamykatelných úložištích. Skladování probíhá: 

• Centrální sklad – dodané výrobky/materiál se roztřídí a uloží podle 

organizačních jednotek a projektů s přiloženou kopií dodacího listu 

O: odpov ědný zam ěstnanec za sklad  

• Sklad na stavbě  - výrobky/materiál dovezený přímo na projekt  - 
stavbu od dodavatele nebo z centrálního skladu je průběžně 
zabudován 
O: vedoucí realiza čního týmu 

− Výrobky/materiály dodané objednatelem (zákazníkem), dodávání se řídí 

především ustanoveními uzavřené SOD. V případě, že by byly 

objednatelem projektu – stavební zakázky dodány jeho 

výrobky/materiály, musí tyto projít vstupní kontrolou, při které je 

posuzováno, zda dodané výrobky/materiály odpovídají specifikaci  

a jakostním kritériím. Tyto výrobky/materiály musí být skladovány  

a evidovány odděleně a musí být zřetelně označeny značkou 

dodavatele. 

O: vedoucí realiza čního týmu 
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T: průběžně 

3.8.3 Závěr realizace 

a) Příprava dokumentace 
− Při předávání jakýchkoliv dokumentů objednateli nebo dodavatelům 

v závěru realizace stavební zakázky musí být vytvářen vždy minimálně 

jeden originál navíc, který je uložen v archívu či spisovně včetně 

originálu dokladu o předání dokumentace výše uvedeným smluvním 

partnerům. 

− Za originál se považuje: 

• Dokument – originál tisku – jednoznačně identifikovatelný  

a podepsaný odpovědným (příslušným) zaměstnancem i zástupcem 

objednatele v souladu s SOD  

• Dokument kopírovaný, ale potvrzený (podepsaný) zástupcem 

objednatele či dodavatele v souladu s SOD 

− V závěru realizace se připravuje dokumentace pro zdárné předání  

a převzetí projektu – stavební zakázky dle příslušných ustanovení SOD 

s investorem a interních norem společnosti. 

O: vedoucí realiza čního týmu 

T: před zahájením p ředávacího řízení 

 

b) Výstupní kontrola p řed předáním objednateli 
− Před zahájením předání stavebního díla objednateli je povinností provést 

vstupní výstupní kontrolu stavebního díla. Výstupní kontrolu provádí 

vedoucí realizačního týmu za účasti zástupce výkonného ředitele pro 

výrobu. O výstupní kontrole se provede zápis. 

O: vedoucí realiza čního týmu 

T: před zahájením p ředávacího řízení 

 

c) Předání a p řevzetí p ředmětu stavební zakázky 
− Předání a převzetí probíhá za účasti objednatele a zhotovitele. Výstupem 

předání a převzetí stavební zakázky je Protokol o předání a převzetí 

stavby nebo její dokončené části. Pokud se při předání a převzetí díla 

vyskytnou některé vady, uvedou se do Protokolu o předání a převzetí 

stavby. Za odstranění vad odpovídá vedoucí realizačního týmu, který 

pořídí po odstranění vad Zápis z kontroly odstranění vad z přejímacího 

řízení. 
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O: vedoucí realiza čního týmu 

T: dle SOD 

 

d) Předání staveništ ě objednateli po ukon čení stavby 
− Po ukončení a předání stavby předá zhotovitel objednateli staveniště do 

jednoho měsíce po ukončení stavby, pokud není v SOD uvedeno jinak. 

Vedoucí realizačního předá staveniště vyklizené a uvedené do 

objednatelem smluvně požadovaného stavu. Pro odstranění nedodělků 

lze dohodou stanovit i pozdější termín předání staveniště. Zápis se 

provede do formuláře Zápis o předání a převzetí staveniště. 

O: vedoucí realiza čního týmu 

T: dle SOD 

 

e) Referenční list stavební zakázky 
− Referenční list je povinným dokladem každé dokončené a předané 

zakázky. 

− Referenční list je základním doklade, jímž se prokazuje splnění 

kvalifikačních požadavků v soutěžích veřejných i soukromých zadavatelů 

na prokázání realizace stavebních děl v rozsahu dle konkrétní soutěže  

o veřejnou nebo soukromou zakázku. Referenční list musí vždy 

obsahovat identifikační údaje realizované zakázky: 

• název zakázky, 

• název a sídlo investora, kontaktní osoba a spojení, 

• finanční objem zakázky – cenu včetně DPH a bez DPH, 

• termín realizace – dobu provádění stavebních prací, 

• místo provádění stavebních prací, 

• popis zakázky – charakter stavby (vždy uvést pokud se jedná  

o stavbu s charakterem památkové ochrany), 

• stručné zhodnocení zhotovitele (řízení realizace, dodržování SOD, 

kvalita, úroveň komunikace, atd.), reference musí obsahovat údaj  

o tom, zda byly stavební práce provedeny řádně a odborně 

(požadavek zákona o zadávání veřejných zakázek). 

• podpis referenčního listu oprávněnou osobou. 

− V případě, že byla zakázka realizována ve sdružení, uvedou se do 

referenčního listu rovněž následující údaje: 
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• identifikace sdružení – název sdružení, název a pozice jednotlivých 

účastníků sdružení (vedoucí účastník sdružení, člen sdružení), 

• procentuální podíl společnosti na sdružení a tomu odpovídající 

finanční objem prací realizovaných společností. 

− V soutěžích na zakázky se mnohdy objevují požadavky zadavatelů na 

konkrétní údaje o realizovaných zakázkách. Z tohoto důvodu je vhodné, 

aby referenční list dále poskytl podrobnější informace o realizované 

zakázce, zejména: 

• technickou charakteristiku stavby (např. zda zahrnuje laboratoře, 

parkovací prostory, komunikace,…), 

• způsob provádění (např. hornickým způsobem,…), 

• použité materiály či technologie, 

• druh a stupeň památkové ochrany (včetně rozsahu restaurátorských 

prací), 

• rozsah zakázky (např. rozměry stavby či její části – hal, 

protihlukových stěn, zpevněných ploch, délka kanalizace v intravilánu 

a extravilánu, kapacitu stavby – počet ekvivalentních obyvatel u ČOV, 

počet diváků u kulturních zařízení, objem u skladovacích nádrží,…), 

• případně další údaje. 

− Současně s referenčním listem předává vedoucí realizačního týmu 

v elektronické formě na útvar Nabídky charakteristické fotografie 

z průběhu výstavby (včetně dokladování provádění prací v různých 

fázích a různých ročních obdobích) a fotografie stavby po dokončení. 

O: vedoucí realiza čního týmu 

T: neprodlen ě po p ředání díla 

 

f) Závěrečné vyú čtování s dodavateli 
− S dodavateli uzavřít zápisy či dodatky smluv o vyúčtování a fakturaci 

provedeného předmětu smlouvy a smluvních podmínek (včetně 

vyúčtování sankcí). 

− V případě poslední faktury od dodavatele je před její úhradou nutné 

podepsat dokument, v němž dodavatel prohlásí, že byly vyrovnány 

závazky společnosti vůči dodavateli. Tento dokument bude sloužit 

k tomu, aby se zabránilo k pozdějším reklamacím a nárokům na platby 

ze strany dodavatele.  

O: vedoucí realiza čního týmu 
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g) Závěrečné hodnocení stavební zakázky a jeho projednání na úrovni 
vedení závodu na konci realiza ční fáze 

− Cílem závěrečného hodnocení projektu – stavební zakázky je zjistit co 

jsme v rámci realizace udělali dobře a co špatně a je nutno se těchto 

chyb příště vyvarovat. 

− Pro závěrečné hodnocení projektu – stavební zakázky připraví vedoucí 

realizačního týmu podklady v rozsahu: 

• Hodnocení realizace smlouvy s objednatelem – uvést co nebylo 

splněno v souladu se smlouvou (například termín dokončení, 

dohodnutá jakost, atd.) a doložit zápis z Výstupní kontroly stavby 

před předáním objednateli a zápisy o předání a převzetí  

a o odstranění vad z přejímacího řízení 

• Vyúčtování fakturace – zhodnotit, zda je vyfakturován provedený 

předmět díla vůči objednateli 

• Referenční list stavby, 

• Případně seznam smluv a potvrzených objednávek s dodavateli, 

hodnocení realizace předmětu a podmínek smluv, 

• Přehled úhrady závazků, pohledávek, zádržného, vystavení 

bankovních záruk, atd. vzhledem k objednateli i dodavatelům 

• Návrhy na zlepšení 

• Na základě toho připraví zástupce výkonného ředitele pro výrobu 

písemné závěrečné hodnocení projektu  - stavební zakázky 

v rozsahu splnění cílů a přínosu, realizace obchodního příkazu, 

dodavatelského časového plánu, hodnocení práce členů 

realizačního týmu a předloží návrh opatření pro další průběh 

zakázky v garanční fázi a pro preventivní zlepšení procesů. 

O: ředitel divize a jím jmenovaný zástupce 

T: po ekonomickém ukon čení stavby tj. stav zakázka ekonomicky 

ukon čena (vystavena kone čná faktura na objednatele, zrušena 

nedokon čená výroba, vypo řádány dohadné položky s dodavateli, 

vypo řádány veškeré zálohy, vytvo řeny rezervy na bankovní záruky), 

nejpozd ěji však do 2 m ěsíců po dokon čení stavební zakázky  

 

h) Archivace dokumentace na konci realiza ční fáze stavební zakázky 
− Na konci realizační fáze stavební zakázky na základě návrhu vedoucího 

realizačního týmu rozhodne zástupce výkonného ředitele pro výrobu  

o tom, která dokumentace v listinné či elektronické podobě vedená, 
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bude skartována, uložena na závodě nebo uložena v centrální spisovně 

společnosti. 

O: vedoucí realiza čního týmu 

3.9 PRŮBĚH GARANČNÍ FÁZE STAVEBNÍ ZAKÁZKY 

3.9.1 Reklama ční řízení 

− Proces Reklamační řízení je řízen dle interních pravidel v návaznosti na 

ustanovení smlouvy o dílo a v ní sjednaných záručních podmínek. Je 

sepsán Reklamační zápis a Zápis o odstranění reklamované vady. 

O: ředitel divize a jím jmenovaný zástupce  

3.9.2 Ukončení garan ční fáze stavební zakázky 

− Po ukončení záruční lhůty (dle platné SOD s objednatelem) je nutno 

zajistit: 

• uvolnění zádržného od objednatele popř. zrušení bankovní garance 

nahrazující zádržné, 

• zrušit rezervu na garanční náklady, 

• slohu reklamací připojit k archivovanému spisu stavby. 

O: ředitel divize a jím jmenovaný zástupce  
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4  REALIZACE KONKRÉTNÍ STAVEBNÍ ZAKÁZKY VE 
FIRMĚ OHL ŽS 

4.1 O SPOLEČNOSTI 

4.1.1 Základní údaje 

− Obchodní firma společnosti: OHL ŽS, a.s. 

− Sídlo společnosti:   Burešova 938/17, Brno 660 02 

− Společnost zapsána:   Obchodní rejstřík Krajského soudu 

                                                     v Brně, oddíl B, vložka 695 

− IČ:     463 42 796 

− Základní kapitál:   486 463 000,--Kč 

[5] 

4.1.2 Historie spole čnosti 

Akciová společnost OHL ŽS, a.s. je přímým nástupcem státního 

podniku Železniční stavitelství Brno. Tento podnik vznikl v roce 1952 a jeho 

posláním bylo zajišťovat stavební práce pro tehdejší Československé státní 

dráhy, tedy výstavbu, rekonstrukce a opravy železničních tratí a budov. 

V roce 1971 byl podnik začleněn do výrobně-hospodářské jednotky "Železničné 

stavebníctvo" se sídlem v Bratislavě. 

Uprostřed roku 1991 byla tato jednotka zrušena a po devíti měsících fungování 

samostatného podniku byl státní podnik Železniční stavitelství Brno ke dni 

1. dubnu 1992 transformován na akciovou společnost. Ta po ukončení první 

vlny kupónové privatizace získala své první vlastníky. V roce 1992 měla 

společnost okolo 4200 vlastníků, v současné době jich má 533. Majoritním 

vlastníkem je velká španělská stavební skupina OHL, která vlastní 97,71 % 

akcií OHL ŽS, a.s., částečně přímo a hlavně prostřednictvím české stavební 

společnosti ŽPSV a.s. 

Firma OHL ŽS, a.s. je v současné době pátou největší stavební firmou v České 

republice. 

[5] 
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4.1.3 Organiza ční struktura 

Ve druhém pololetí roku 2011 byl zahájen proces reorganizace celé 

společnosti. Doposud stávající oborové členění společnosti přechází na členění 

teritoriální. Jedinou výjimku tvoří závod Železnice a závod Mechanizace  

a produkční centra.  

Generální ředitel, odborní ředitelé a výkonní ředitelé tvoří vrcholové vedení, 

které spolurozhoduje o strategických a koncepčních cílech, politice a řízení 

akciové společnosti.  

[6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 4.2 – Organizační struktura OHL ŽS  [Zdroj: 5] 
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4.1.4 Referenční stavby 

− Silnice I/42 Brno, VMO, MÚK Hlinky  

− Univerzitní kampus Brno, Bohunice, stavba AVVA – modrá etapa 

− Městské divadlo v Brně – rekonstrukce s dostavbou 

− Národní technická knihovna 

− Výstavba objektu VUT- FEKT 

[6] 

 

4.2 STAVBA SILNICE I/42, VMO DOBROVSKÉHO B 

4.2.1 Obecné údaje 

− Investor:   Ředitelství silnic a dálnic ČR 

− Financování:   ČR – státní fond dopravní infrastruktury 

• Statutární město Brno 

− Správce stavby:  Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno 

− Inženýrská činnost:  Brněnské komunikace, a.s. 

− Projektant:   Inženýrské sdružení VMO Dobrovského 

• AMBERG Engineering Brno, a.s. 

• PK Ossendorf, s.r.o. 

• Dosing – Dopravoprojekt Brno group, 

spol. s.r.o. 

− Zhotovitel:   Sdružení VMO Dobrovského B 

• OHL ŽS, a.s. 

• Metrostav, a.s. 

• Subterra, a.s. 

− Ředitel výstavby:  Ing. Vladimír Macík 

− Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Pavel Brožek, Ing. Milan Pátek 

− Hlavní dozorce stavby: František Dobeš 

− Celková cena:  6,914 mld. Kč bez DPH 

 

[7] 
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4.2.2 Technické údaje 

Zastupitelstvo města Brna schválilo pojmenování stavby na Královopolský 

tunel. 

Královopolský tunel je silniční tunel v Brně na silnici I/42, která tvoří brněnský 

Velký městský okruh (VMO) – základní komunikační systém města Brna  

a zároveň součástí silniční sítě ČR a dílčí část mezinárodní silniční sítě E461. 

Tunel je součástí severozápadního segmentu VMO, u obou portálů na něj 

navazují mimoúrovňové křižovatky Hradecká, Žabovřeská, Královpolská  

a Svitavská. 

Technologické centrum řídí celý komplex a nachází se na povrchu ulice 

Dobrovského a Slovinské. 

Stavebních objektů:  442 

Královopolský tunel I:  

− dlouhý 1237 m 

− razilo OHL ŽS, a.s. 

− vede pod dnešní ulicí Dobrovského 

− 1019 metrů ražená část, navazují hloubené části v zapažených 

jamách 168 m v Žabovřeskách a 50 m v Králově Poli 

Královopolský tunel II: 

− dlouhý 1258 m 

− razila Subterra, a.s. 

− paralelně s prvním tunelem v odsunutí jižně o 70 m 

− 1060 metrů ražená část, navazují hloubené části v zapažených 

jamách 149 m v Žabovřeskách a 49 m v Králově Poli 

Průjezdný normový prostor: 8,5m x 4,5m 

[8] 

4.2.3 Historie 

a) Správní řízení a rozhodující dokumenty 

− Územní rozhodnutí:    18. 3. 2002  

− Stavební povolení:    28. 2. 2005 

− Uvedení do provozu:   31. 8. 2012 
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− Kolaudace:     09/2013 

 

b) Průzkumné štoly 

− Zahájení ražby na štole IIA:  15. 4. 2002 

− Ukončení ražby na štole IIA:  30. 6. 2003 

− Stavba v režimu tzv. „správy štol“: 1. 9. 2003 až 30. 6. 2006 

 

c) Tunely 

− Zahájení stavby:    30. 6. 2006 

− Slavnostní zahájení ražby tunelů:  5. 2. 2008 

− Dokončení ražby tunelu I:   19. 3. 2010 

− Dokončení ražby tunelu II:   5. 4. 2010 

− Uvedení do provozu:    31. 8. 2012 

 

d) Otev řené dny 

− První otevřený den – stavba nebyla dokončena 12. 9. 2009 

− Druhý otevřený den – cyklisté a inline (17 tisíc lidí) 2. 6. 2012 

 

e) Slavnostní otev ření 

Slavnostního otevření 31 8. 2012 se zúčastnili primátor SMB Roman Onderka, 

ministr dopravy Pavel Dobeš, generální ředitel investora ŘSD David Čermák, 

zástupci zhotovitelů v čele s generálním ředitelem OHL ŽS Michalem Šteflem. 

 

Stavba byla projektována od konce 90. let 20. století Inženýrským sdružením 

VMO Dobrovského, sdružujícím projekční kancelář dopravních staveb PK 

Ossendorf (autorem komunikačního řešení je Ing. Jiří Smrž), tunelářskou firmu 

Amberg Engineering, Eltodo dopravní systémy a mostařskou projekční kancelář 

Dosing-Dopravoprojekt Brno Group. Zhotovitelem stavby byly firmy OHL ŽS 

(vedoucí), Subterra a Metrostav spojené ve Sdružení VMO Dobrovského B 

Tři průzkumné štoly o délkách 831 m, 831 m a 365 m v trasách budoucích 
tubusů byly vyraženy v letech 2001 až 2003 v rámci stavby označené „VMO 
Dobrovského A“. Jejich projektantem byla firma Amberg Engineering, 
zhotovitelem Sdružení štola Dobrovského (firmy ŽS Brno, Subterra, Metrostav, 
divize 1, GEO test Brno) 

[7] 
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4.2.4 BOZP 

27. června 2012 proběhly funkční zkoušky požárního větrání. Zkoušky součástí 

mezinárodní konference Nová řešení pro vyšší požární bezpečnost v tunelech, 

která se konala 26. – 28. Června 2012 v Hradci nad Moravicí. 

Požární větrání není při běžném provozu aktivní. Jedná se o takzvané příčné 

větrání, které není aktivní při běžném provozu. Po 80m požární klapky. Odtud 

do větrací komory v technologickém centru – 2 ventilátory (165 m3/s). Tento 

systém umožňuje intenzivní odsávání zplodin v blízkosti požáru otevřením 

konkrétní žaluzie.  

Bezpečnost hlídá 114 kamer. 

Požární vodovod neustále zavodněn a vybaven nadzemními hydranty  

(v zimním období vyhřívány). 

[7] 

4.2.5 Zajímavosti 

V tunelech je signál všech mobilních operátorů, jeden kanál ponechán volný pro 

případ nového operátora. Signál je zde kvůli možným nehodám a následné 

panice, která by mohla vzniknout.  

Usazená socha sv. Barbory na středovém pilíři portálu Žabovřesky a posvěcená 

při slavnostním otevření tunelů 31. 8. 2012 opatem starobrněnským. 

Četněji osazená svítidla při vjezdu do tunelu – přizpůsobení zraku řidičů na jiné 

světelné podmínky. 

Za dobu výstavby se vystřídalo 9 ministrů, 6 generálních ředitelů ŘSD,  

7 správců stavby (partner z ŘSD) a bylo uděleno 58 správních rozhodnutí. 

[7] 

 

4.3 CELKOVÁ  ANALÝZA STAVEBNÍ ZAKÁZKY -  
KRÁLOVOPOLSKÝCH TUNEL Ů 

4.3.1 Problémy se stavební povolením 

Během ražby štol v roce 2003 začala vznikat sdružení občanů dotčených 

stavbou tunelů. Ta později podávala písemné připomínky a odvolání proti 

vydaným stavebním povolením. Na celou stavbu bylo původně vydáno  
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11 stavebních povolení, ale pouze jediné nabylo právní moci v zákonné 

patnáctidenní lhůtě. Jednalo se o stavební povolení vydané Drážním úřadem na 

osm objektů přeložek trolejových vedení a kabelových tras. Všech ostatních 

deset stavebních povolení podléhalo dalšímu zkoumání nadřízených orgánů, na 

základě odvolání občanských iniciativ. Celý proces dospěl v roce 2006 k soudní 

žalobě napadající hlavní stavební povolení na objekty komunikací I. Třídy  

a objekty mostů, tunelů a technologického centra. Investor podal odvolání, které 

Ministerstvo dopravy ČR potvrdilo a tak mohlo 30. 6. 2006 proběhnout předání 

staveniště zhotoviteli. K samotné ražbě tunelů mohlo být přistoupeno až po 

odstranění všech námitek vyplývajících ze soudních sporů. Samotná ražba 

započala začátkem roku 2008. Další váhání již mohlo znamenat zásadní 

zpoždění výstavby nebo její značné oddálení. Životnost průzkumných štol byla 

totiž omezena jen na pět let, proto hrozilo, že bude vydáno rozhodnutí k jejich 

dalšímu zabezpečení. 

[7] 

4.3.2 Žaloba OS VMO Dobrovského 

Měsíčně bylo v každém tunelovém tubusu vyraženo cca 50 m. Úspěšně 

pokračující stavební činnost se nevyhnula komplikacím v podobě rozhodnutí 

Městského soudu v Praze, který rozsudkem ze dne 27. 10. 2010 přiznal 

oprávněnost žaloby OS (občanského sdružení) VMO Dobrovského a zrušil 

rozhodnutí o odvolání. Jednalo se celkem o 132 hlavních objektů stavby. 

Jednalo se přitom o žalobu podanou v roce 2007, o které soud rozhodoval až 

po více než třech letech. Konkrétně byla uznána námitka týkající se nedodržení 

zákonných limitů v oblasti ochrany před hlukem. Reálné zjištění hluku při 

provozu a ve fázi přípravy není možné. Teprve tři měsíce po zprovoznění 

komunikace jsou výsledky měření a následně prochází stavba úpravou, aby se 

zajistilo splnění zákonných limitů. Kauza byla tedy vrácena Ministerstvu dopravy 

ČR k dalšímu řízení, a právě proto byly práce na tunelech zastaveny v prosinci 

roku 2010 a obnoveny byly v březnu 2011. Kvůli technologickým postům se 

začalo pracovat až v květnu 2011. Celkem vyšlo pozastavení stavby na 150 mil. 

Kč. Dne 13. 5. 2011 podalo OS žalobu proti třetímu rozhodnutí, které Městský 

soud v Praze nevydal žádné stanovisko, vyjma rozhodnutí odkladného účinku, 

což znamenalo, že stavební práce mohly tentokrát nerušeně pokračovat. 
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Následně došlo k ukončení soudního sporu na základě dohody mezi OS VMO 

Brno a ŘSD. 

[7] 

Investor zajistil všem obytným domům přiléhajícím ke stavbě výměnu oken, za 

taková, která maximálně eliminují hluk. 

Časový pr ůběh soudních spor ů: 

30. 11. 1994 ZMB Schválení Územního plánu m ěsta Brna 

30. 11. 1994 

 

ZMČ- BŽ 
Schválení ÚPZ MČ Brno- Žabovřesky  

( regulační plán) 

19. 10. 1999 ŘSD 
Shromáždění občanů v "Rubínu" k 

projednání dokumentace EIA 
28. 10. 1999 občané Petice Za klidné bydlení 

21. 11. 1999 petiční výbor Předání petice primátorovi města Brna 

13. 1. 2000 Primátor mB 
Odpověď primátora Duchoně na petiční 

stížnost 
24. 1. 2000 MV ČR Vznik (registrace) OS "VMO Brno" 
10. 2. 2000 OS "VMO Brno" Vyjádření OS k EIA 

  ŘSD 
Zahájení ražby průzkumných štol v trase 

Královopolských tunelů 

22. 5. 2001 MŽP 
Veřejné projednání posudku Vlivů na 

životní prostředí (EIA) 

18. 9. 2001 MŽP Souhlasné stanovisko MŽP 

15. 10. 2001 MČ- KP Zahájení územního řízení 
18. 3. 2002 MČ- KP Vydání územního rozhodnutí č.502 

2. 7. 2002 MMB Rozhodnutí MMB o odvoláních proti ÚR 
08/2003 ŘSD Dokončení průzkumných štol 

7. 6. 2004 KÚ JmK 
Zahájení stavebního řízení na hlavní 

objekty stavby 

7. 9. 2004 KÚ JmK Ústní jednání o stavebním povolení 

5. 10. 2004 MŽP 
Souhlas Ministerstva životního prostředí s 

vydáním stavebního povolení 
28. 2. 2005 KÚ JmK Vydání stavebního povolení 

7. 4. 2005 OS "VMO Brno" 
Odvolání OS a dalších účastníků proti 

stavebnímu povolení KÚ JmK 
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17. 2. 2006 OS "VMO Brno" 
Výzva primátorovi Svobodovi k diskusi o 

nedostatcích projektu 

5. 3. 2006 Primátor mB 
Primátora Svoboda odmítl diskusi o 

nedostatcích projektu 

9. 4. 2006 OS "VMO Brno" 

Petiční stížnost ministrovi dopravy 
Šimonovskému na nedostatečnou ochranu 

před hlukem během výstavby 

21. 4. 2006 OS "VMO Brno" 
Demonstrace na křižovatce Hradecké a 
Královopolské ulice "za klidné bydlení" 

9. 5. 2006 MD ČR 
Negativní stanovisko Ministerstva dopravy 

k petiční stížnosti z 9.4.2006 

18. 5. 2006 ŘSD Slavnostní zahájení stavby za ú časti 
premiéra 

30. 5. 2006 MD ČR 
První rozhodnutí o MD odvolání proti 

stavebnímu povolení 

1. 6. 2006 
ŘSD + 

dodavatel Zahájení stavebních prací 

7. 8. 2006 Premiér ČR 
Příslib premiéra Paroubka na realizaci 

protihlukových opatření 
10. 11. 2006 MS v Praze Soud nepřiznal žalobě odkladný účinek 

31. 1. 2007 MS v Praze 

Městský soud v Praze zrušil stavebního 
povolení na základě žaloby občanů 

Králova Pole 

12. 2. 2007 OS "VMO Brno" 
První žaloba vzata zpět - řízení zastaveno 

27. 2. 2007 

2. 3. 2007 MS v Praze 
Zrušení stavebního povolení na základě 

žaloby Dětí Země 

17. 7. 2007 OS "VMO Brno" 
Jednání s dodavatelem u nám.primátora 

M. Andera 

16. 8. 2007 OS "VMO Brno" 
Dohoda OS "VMO Brno a " Sdružení VMO 

Dobrovského B" o spolupráci 

31. 8. 2007 MD ČR Druhé rozhodnutí o odvolání proti 
stavebnímu povolení 

19. 11. 2007 OS "VMO 
Brno" 

Žaloba OS proti druhému rozhodnutí 
MD ČR o odvolání 

20. 11. 2007 MS v Praze 
Soud odmítl vydat předběžné opatření o 

odkladném účinku žaloby 

27. 11. 2007 OS "VMO Brno" 
Jednání s dodavatelem a projektantem u 

nám.primátora M. Andera 

18. 3. 2008 OS "VMO Brno" 
Jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic za 

účasti dodavatele a projektanta 
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21. 4. 2008 OS "VMO 
Brno" 

Nabídka OS "VMO Brno" k jednání o 
smíru 

23. 7. 2008 KÚ JmK Změna stavebního povolení KÚ JmK 

1. 7. 2010 OS "VMO Brno" 
Stížnost OS "VMO Brno" předsedovi MS v 

Praze na průtahy v řízení 

27. 10. 2010 MS v Praze Rozsudek MS v Praze ve v ěci odvolání 
OS " VMO Brno" 

6. 12. 2010 ŘSD 
Kasační stížnost ŘSD k Nejvyššímu 

správnímu soudu v Brně 
23. 12. 2010 ŘSD Přerušení stavebních prací 

1. 2. 2011 NSS v Brně 
Nejvyšší správní soud v Brně nepřiznal 
kasační stížnosti ŘSD odkladný účinek 

28. 2. 2011 MD ČR 
Třetí rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR o 

odvolání proti stavebnímu povolení 
1. 3. 2011 ŘSD Obnovení stavebních prací 

3. 3. 2011 NSS v Brně 
Rozhodnutí NSS o zamítnutí kasační 

stížnosti 

13. 5. 2011 OS "VMO 
Brno" 

Žaloba OS proti t řetímu rozhodnutí MD 
ČR o odvolání 

13. 7. 2011 MS v Praze 
Městský soud v Praze nepřiznal žalobě 

odkladný účinek 

4. 11. 2011 
ŘSD + OS" 
VMO Brno" 

Uzavření smlouvy o spolupráci při 
dokončování stavby 

7. 11. 2011 OS "VMO Brno" 
Podání návrhu na ukončení soudního 

sporu 

11. 11. 2011 MS v Praze 
MS V Praze usnesením ukončil soudní 

spor 

                              Tabulka 4.3 – Časová osa    [zdroj: 9] 

4.3.3 BOZP 

I přes veškerá bezpečnostní opatření došlo ke dvěma nehodám s následkem 

smrti pracovníka. První smrtelný úraz se stal 23. 4. 2003 v průzkumné štole II 

po kontaktu se samovýklopným vozem při kolejové dopravě rubaniny. Druhý 

smrtelný úraz se stal 12. 1. 2010 pádem zaměstnance pod kola vozidla 

vyvážejícího rubaninu z tunelu I. 

[7] 
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4.3.4 Majetkoprávní činnost související se stavbou 

V okolí stavby probíhal více než 10 let kontakt s více než stovkou vlastníků 

nemovitostí, což je velice ojedinělý případ. V místě napojením ulic Sportovní 

směrem ke Královopolským tunelům bylo vykoupeno celkem 69 domů. 

Výkupem a následnou demolicí zmizela z mapy ulice Milíčova. S dalšími 25 

vlastníky pozemků dotčených trvalým záborem byly uzavřeny kupní smlouvy.  

Od roku 2002 byla zahájena další fáze majetkoprávní činnosti. Týkala se 

zejména objektů povrchové zástavby, které se nacházely v oblasti, v níž se 

předpokládal vliv geologického prostředí na ražbu a potažmo i na budovy 

nacházející se na povrchu. Bylo kontaktováno 110 objektů a s 66 z nich byla 

uzavřena smlouva o provedení podrobného stavebně-technického průzkumu  

 a o budoucí smlouvě o provedení zajišťovacích opatření na nemovitostech  

a jejich monitoringu. Na základě průzkumu byl navržen seznam objektů,  

u kterých došlo ke statickému zajištění. Po uplynutí 3 měsíců od definitivního 

provedení ostění tunelů začalo samotné řešení náhrad škod. Kompenzace 

probíhala buď uvedením do původního stavu nebo finančním plněním.  

[7] 

 

Pro případ většího geologického poklesu a následnému statickému poškození 

objektů byla připravena varianta vystěhování lidí do hotelů.  S touto variantou 

bylo počítáno i v rozpočtu stavby v položce rezerva. 

4.3.5 Technologické problémy 

Účinek ražeb i ostatních stavebních prací zpravidla nepřesahoval hranici hodnot 

předpokládaných statickými výpočty, prognóz a odhadů. Přesto se během 

stavby přihodilo několik událostí, které byly nad rámec očekávaného chování. 

Většinou se jednalo o problémy, které neměly ve svém důsledku prakticky 

žádný nebo nejvýše malý finanční dopad na realizaci stavby.  

a) Problémy p ři ražbě způsobené geologií 

− Největší komplikace přinesla ražba ve dvou úsecích sledující styk 

jílového masívu se zvodnělou vrstvou štěrků a písků. 

− Projevilo se nadvýmoly  při ražbě horní opěrové štoly. 

− Problém se vyřešil dodatečným zlepšením prostředí štěrků a písků 

chemickou injektáží. 
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b) Porušení konstrukce primárního ost ění 

− Ve třech případech došlo k porušení primární ostění průzkumných štol. 

− Příčinou byla předstihová pomocná opatření, která zajišťovala předpolí 

tunelu před vlastní ražbou. 

− Štoly byly dodatečně vydřeveny. 

 

c) Sesuvy svah ů hloubeného úseku 

− Nejvýraznější poruchy během stavby tunelů byly dva sesuvy severního 

svahu stavební jámy. 

− Oba sesuvy zapříčinila kombinace několika nepříznivých faktorů. 

Nejpodstatnějším z nich byla poloha svahu jámy v místě styku 

kvartérních pokryvů a neogenního podloží a extrémně dlouhá expozice 

svahu vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám. 

− Svahy byly stabilizovány překotvením a vyztužením stříkaným betonem. 

[7] 

 

4.4 SHRNUTÍ ANALÝZ 

Předpokládám, že přípravný a realizační tým stavby VMO Dobrovského B, 

kterou realizovalo sdružení firem OHL ŽS, a.s., Metrostav, a.s. a Subterra, a.s. 

v čele s ředitelem stavby ing. Vladimírem Macíkem, nepodcenilo žádnou situaci 

a vše dopodrobna naplánovalo. Takže navrhovat nějaká lepší řešení asi 

postrádá význam. Nicméně alespoň shrnu nejhlavnější problémy  

a potencionální řešení. 

Kromě technologických problémů, které provázejí každou stavbu a na něž firmy 

operativně reagují, provázel stavbu VMO Dobrovského B hlavně problém se 

soudními spory a následným pozastavením stavebního povolení spojeným se 

zastavením celé stavby. Tady lze říci jediné, komunikovat s lidmi dotčenými 

stavbou a snažit se vycházet vstříc racionálním a logickým požadavkům, aby 

nemuselo docházet ke vzniku OS, které sepisují petice a podávají žaloby, kvůli 

nedodržení hygienických limitů. Je třeba dbát také na to, že s postupujícím 

časem se zpřísňují normy a požadavky na zabezpečení a hygienické limity. 

Tyto požadavky je třeba následně vyřešit a danou stavbu prodražují. 
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Během stavby se staly dva smrtelné úrazy. Z tohoto plyne, že je třeba dbát 

zvýšené bezpečnosti, zejména v prostředí ražby tunelů, nosit ochranné 

pomůcky, provádět pravidelná školení BOZP a PO.  
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5  ZÁVĚR 
Téma mojí práce bylo „ Řízení stavební zakázky“, jejímž cílem bylo 

v konkrétním stavebním podniku analyzovat proces řízení a organizace 

stavební zakázky.  

V teoretické části jsem se zaměřil na vysvětlení základních pojmů: projekt, 

trojimperativ a životní cyklus projektu. 

Praktická část je rozdělena na dvě dílčí části. V první dílčí části  jsem se zaměřil 

na popsání průběhu a organizace stavební zakázky ve stavební firmě XYZ. 

Popsal jsem zde všechny 4 hlavní fáze a to obchodní, přípravnou, realizační  

a garanční. Obchodní fáze je zaměřená na iniciování stavební zakázky  

a následném rozhodnutí o realizaci. Přípravná fáze popisuje základní kroky 

přípravy nabídky, dokumentů a smluv. Realizační fáze je nejobsáhlejší a dělí se 

na přípravu realizace, samotnou realizaci a závěr realizace. Ke všem úkolům 

jsou určené odpovědné osoby a stanovené termíny. Příprava realizace popisuje 

organizaci řízení, převzetí a přezkoumání projektové dokumentace, přípravu 

zařízení staveniště. Realizace popisuje převzetí staveniště, zahájení realizace, 

fakturaci provedených dodavateli, řízení subdodavatelů a controlling. Závěr 

realizace popisuje průběh předání staveniště, dokumentace a stavební zakázky 

objednateli. Garanční fáze popisuje reklamační řízení a ukončení garanční fáze.   

 

V druhé dílčí části popisuji firmu OHL ŽS, a.s., která je pátou největší stavební 

firmou v České republice a která působí ve velmi silném konkurenčním 

prostředí. Díky kvalitně odváděné práci, firemní politice a profesionálnímu 

přístupu se jí daří získávat velké zakázky, jak v ČR, tak v zahraniční. Na 

konkrétní zakázce - stavbě silnice I/42, VMO DOBROVSKÉHO B, známou jako 

Královopolské tunely, kterou realizovala jako lídr sdružení OHL ŽS, a.s., 

Metrostav, a.s. a Subterra, a.s. Popisuji zde obecné a technické informace  

o této stavbě, její historii a zajímavosti. Popsal jsem zde problémy, které stavbu 

provázely. Hlavním problémem byly soudní spory a následné pozastavení 

stavebního povolení, které je spojené se zastavením celé stavby. Na tento 

problém navrhuji vlastní krátké doporučení. 
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Obrázek 2.1 – Trojimperativ  

Obrázek 4.2 – Organizační struktura OHL ŽS 
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9  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
 

 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BT  Bezpečnostní technik 

ČOV  Čistička odpadních vod 

ČSN  Česká státní norma 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

FŘ   Finanční ředitel 

IČ  Identifikační číslo 

IS  Informační systém 

OS  Občanské sdružení 

OTŘ  Obchodně - technický ředitel 

PO  Požární ochrana 

PSČ  Poštovní směrovací číslo 

QMS  Quality management system 

ŘSD  Ředitelství silnic a dálnic 

SOD  Smlouva o dílo 

TEP  Technologické předpisy 

TEPO  Technologické postupy 

TPO  Technické podmínky objednatele 

VMO  Velký městský okruh 

VVDS  Vnitropodnikový vyšší dodavatel stavby 

ŽP  Životní prostředí 

 


