
 



 



 



 

 



 



 



 

 



 



 

 



- 10 - 
 

1 ÚVOD 

Předmětem této bakalářské práce je popsání průběhu organizace 

konkrétní stavební zakázky ve stavebním podniku. Cílem je představní dané 

zakázky v jejich klíčových částech a popsání jednotlivých fází organizace ve 

stavebním podniku.  

Bakalářská práce se zabývá plánováním realizace novostavby 

Živnostenského domu v Hodoníně, která byla realizována v průběhu dvou let, a 

to 2011 a 2012 společností Stavební firma PLUS s.r.o. Investorem zakázky byla 

společnost F-Dental Hodonín s.r.o., která po výstavbě Živnostenského domu 

provozuje v tomto objektu lékařské ordinace se zázemím pro personál a lékárnu.  

Bakalářská práce se skládá ze sedmi kapitol, kde obsahem prvních kapitol 

je teoretické představení projektového řízení a souvisejících odborných termínů. 

Na tyto kapitoly navazuje představení společnosti, která tuto zakázku realizovala, 

a to Stavební firma PLUS s.r.o. Následující kapitoly jsou již zaměřeny na 

jednotlivé fáze průběhu zakázky, kdy je nejprve daná problematika vysvětlena 

různými možnými způsoby řešení a na ty navazuje již konkrétní řešení zakázky 

Živnostenského domu v Hodoníně, kdy jsou popsány jednotlivé fáze projektu. 

Další nedílnou součástí bakalářské práce je vypracovaný strukturní plán 

realizace, organigram zakázky, matice zodpovědnosti při realizaci dané zakázky, 

časový harmonogram vypracovaný v MS Project a finanční plán. Zde je popsán 

celkový plán nákladů a výnosů, který je dále vypracován do jednotlivých měsíců 

celé realizace zakázky, z kterých jsou poté naplánovány finanční zdroje zakázky.  

Závěrem této bakalářské práce je zhodnocení přínosu práce a také 

porovnání s reálným průběhem stavební zakázky. 
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2 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 

SPOJENÝCH S VÝSTAVBOU 

Následující kapitola pojednává o teoretickém seznámení 

s nejzákladnějšími pojmy, se kterými se setkáme v řízení stavebních zakázek ve 

stavebním podniku.  

2.1 Základní pojmy projektového řízení 

2.1.1 Projekt 

 Základem a nejdůležitějším prvkem projektového řízení je termín projekt, 

který je v dnešní době chápán jako proces plánování a řízení rozsáhlých operací.  

Projekt už není pouhou dokumentací, jako tomu bylo dříve, ale je to tvůrčí proces, 

který charakterizují tyto znaky: 

• Sleduje konkrétní cíl, jenž má být jeho realizací splněn s očekávaným 

přínosem, 

• určuje zdroje a náklady nutné pro realizaci, 

• určuje časový průběh realizace s pevně stanoveným začátkem a koncem.  

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

pokaždé jiný tým odborníků, nejedná se tedy o periodicky opakované činnosti.  

Cílem úspěšné realizace projektu v tržním hospodářství je získání 

výhodnějšího postavení na trhu a dosažení vyššího zisku.  

[1,8] 

 

2.1.2 Řízení 

Řízení je překlad z anglického slova „Management“. Management 

znamená vedení, správu nebo řízení a v češtině se používá ve všech těchto 

významech. Management je soubor zkušeností, znalostí, metod, technik a 

nástrojů. Proces řízení se zabývá koordinací zdrojů (lidských, finančních a 

materiálových) za účelem dosažení určeného cíle v daném rozsahu, nákladech, 
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čase, kvalitě a spokojenosti všech zúčastněných. Řízení se dělí na čtyři hlavní 

řídící činnosti: stanovení cílů a plánování, organizování, vedení lidí a 

kontrolování. 

[1] 

 

2.1.3 Řízení projektu a projektové řízení 

O výrazech řízení projektu a projektové řízení si mnozí myslí, že se jedná 

o synonymum. Není tomu tak. Projektové řízení je nadřazeno řízení projektu a 

může se tedy skládat z více jednotlivých projektů.  

Řízení projektu je překlad z anglického slova „Management of project“. 

Řízení projektu zahrnuje jeho naplánování, vypracování a řízení jeho realizace. 

Jde o neopakovatelný metodický proces nad konkrétním projektem s využitím 

specifických projektových postupů, nástrojů a technik.  

Projektové řízení je překlad z anglického slova „Management by projects“. 

Projektové řízení je řízení více souběžných projektů, jejich organizování a 

koordinování včetně specifické organizační struktury firmy.  

[1] 

 

2.2 Řízení projektů spojených s výstavbou 

 2.2.1 Stavba 

 Výraz stavba má v češtině dvojí význam – lze ho chápat jako průběh 

stavební činnosti (výstavbou) nebo jako výsledek této činnosti (stavební dílo). 

Stavba je vždy pouze prostředek, jak dosáhnout stanoveného cíle, jako je 

uspokojování lidských potřeb, zájmů soukromých, skupinových nebo 

celospolečenských. Na velikosti a komplexnosti stavby je závislá časová a 

zdrojová náročnost výstavby. Je pravidlem, že doba výstavby stavby je 

mnohonásobně kratší než celková doba používání stavby.  

[2] 
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2.2.2 Životní cyklus stavby 

 Stavba zahrnuje celou historii, do které patří plánování, výstavby, používání a 

likvidace. Lze ji tedy přirovnat k lidskému životu. V této souvislosti proto mluvíme o 

životním cyklu stavby. Tento cyklus se dělí do jednotlivých etap – fází, které 

charakterizují konkrétní činnosti a vznikají dokumenty: 

• Předinvestiční fáze – je nejdůležitější částí života stavby. Definuje cíle, rozsah, 

specifikace a měřitelná kritéria určující čeho se má dosáhnout a způsob řešení 

k dosažení cílů včetně zpracování potřebné dokumentace v takové míře 

podrobnosti, aby byla jasným podkladem pro činnosti ve fázi investiční. 

V předinvestiční fázi je mnoho neznámých, které musí být pouze odhadnuty a 

v dalším průběhu projektu zpřesněny.  

• Investiční fáze – je nejpracnější a nejnákladnější částí života stavby. Zabývá se 

vlastním vypracováním plánu a řízení realizace. Smyslem první etapy v investiční 

fázi – plánování – je konkretizovat koncepci z předinvestiční fáze, zpracovat 

příslušnou projektovou dokumentaci stavby, získat stavební povolení, uzavřít 

potřebné smlouvy a umožnit tak zahájení realizace. Smyslem druhé etapy 

v investiční fázi – realizace – je provést stavbu podle uzavřených smluv za 

stanovenou cenu, ve stanoveném čase a jakosti. Převzít ji plně funkční a získat 

kolaudační souhlas k užívání stavby.  

• Provozní fáze – je nejdelší částí života stavby. Tato fáze začíná předáním stavby 

do užívání a pokračuje až do ukončení života stavby. Smyslem fáze provozní je 

splnění poslání a účelu stavby, pro kterou byla budována. U komerčních projektů 

je cílem dosažení zisku a plánované rentability.  

• Likvidační fáze – je poslední částí života stavby. Tato fáze zahrnuje demolici 

stavby s následnou recyklací hmot nebo ekologickou likvidací. Úplná likvidace 

může být nahrazena rekonstrukcí se změnou účelu stavby a novým stavebním a 

kolaudačním řízením, kdy se opět dostáváme do investiční fáze stavby. 

[2,6] 
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Obr. 1 – Životní cyklus stavby [2; tvorba vlastní] 
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3 SPOLEČNOST STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. 

Následující kapitola pojednává o představení společnosti Stavební firma 

PLUS s.r.o., která sídlí v Hodoníně. Tato firma mi poskytla podklady a 

projektovou dokumentaci stavební zakázky novostavby Živnostenského domu, 

která bude blíže představena v následujících kapitolách.  

3.1 Obecné informace o společnosti 

 Společnost Stavební firma Plus s.r.o. byla zapsána v obchodním rejstříku 

v roce 2002 jako přímý nástupce Stavebního sdružení Plus, které bylo založeno 

v roce 1990. Společnost od počátku vede majitel pan Josef Anovčín, sám 

autorizovaný stavitel s dlouholetou praxí. Pan Josef Anovčín vede celý tým 

spolupracovníků – od vedoucího výroby přes stavbyvedoucí, hospodářské 

pracovníky až po jednotlivé řemeslníky. Tým spolupracovníků je veden 

k neustálému zvyšování kvalifikace a vstřebávání nejnovějších technologií a 

postupů.  

 Hlavními předměty podnikání společnosti je provádění staveb, jejich změn 

a odstraňování, nákladní doprava, zámečnictví, nástrojářství. Dalším předmětem 

podnikání je  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského 

zákona a v neposlední řadě také projektová činnost ve výstavbě.   

[4] 

 

3.2 Vznik a historie společnosti  

Stavební firma Plus s.r.o. byla založena v roce 1990, kdy bylo založeno 

Stavební sdružení PLUS jako přímý předchůdce společnosti. V této době si 

musela společnost vybojovat své postavení na trhu mezi zavedenými silnými, 

tehdy ještě státními stavebními firmami. To se podařilo jen díky vysoce 

profesionálnímu přístupu a pracovnímu nasazení jak vedoucích pracovníků, tak 

řadových zaměstnanců, jejichž loajalita ke společnosti přetrvala až do dnes. To 

jsou principy, na nichž společnost staví a které vedou k růstu jejího podílu na 

stavební výrobě v jihomoravském regionu. Potřeba zvládnout na požadované 
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úrovni tento prudký růst přiměla již v roce 1996 vedení společnosti k výstavbě 

nového areálu na ulici Měšťanská v Hodoníně, jehož výrobní kapacita a vybavení 

se průběžně zvyšovalo spolu s trvalým růstem počtu zaměstnanců.  

Dalším mezníkem firmy byl rok 2002, kdy došlo k transformaci sdružení 

na transparentní obchodní společnost Stavební firma PLUS s.r.o., jejímž cílem 

bylo poskytnout komplexní služby ve stavebnictví, takže se vedle hlavní a 

pomocné stavební výroby rozvinula oddělení přípravy staveb, dopravy a 

mechanizace, recyklace stavebních sutí, betonárky a od roku 2009 i půjčovna 

lešení a bednění. Ta je umístěna v novém areálu v Hodoníně – Kapřiskách, 

neboť kapacita stávajícího areálu na ulici Měšťanská již byla plně vyčerpána.  

[4] 

 

3.3 Kvalita a ochrana životního prostředí ve společnosti 

Požadavky na kvalitu práce a ochranu životního prostředí zůstávají trvale 

hlavním důvodem růstu objemu výroby. Proto v letech 2006–2007 prošla 

společnost procesem certifikace jakosti a od té doby je držitele těchto certifikátů: 

• ČSN EN ISO 9001:2009 – Systémy managementu jakosti. Tato norma 

stanovuje požadavky na řízení kvality a přináší společnosti zvýšení 

důvěryhodnosti. Ve společnosti stanovuje jasné pravomoci a 

odpovědnosti za řízení činností a přispívá k celkovému zprůhlednění 

fungování organizace. 

• ČSN EN ISO 14001:2005 – Systémy enviromentálního managementu. 

Tato norma se týká managementu životního prostředí a klade důraz na 

dodržování legislativních požadavků týkajících se jednotlivých složek 

životního prostředí.  

• ČSN OHSAS 18001:2008 – Management bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Tato norma specifikuje požadavky na řízení rizik pro ochranu 

zdraví a bezpečnost práce a je vhodným nástrojem, jak dosáhnout snížení 

rizika vzniku neočekáváných incidentů.  

[4,5] 
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3.4 Služby poskytované společností  

Společnost je schopna zajistit a poskytnout každému zákazníkovi dodávku 

„na klíč“, která zahrnuje komplexní práce od rozpočtu přes inženýring a vlastní 

výstavbu až po kolaudaci stavby. Firma je rovněž zapsána do SOD (seznam 

odborných dodavatelů) pro zateplení budov v rámci programu „Zelená úsporám“.  

Služby poskytované stavební firmou: 

• rodinné a občanské domy, průmyslové stavby – od realizace dílčích 

stavebních prací až pod dodávku formou „na klíč“, 

• doprava stavebního materiálu a prodej betonu, 

• demolice, recyklace, uložení sutí a prodej recyklátu, 

• zemní a výkopové práce, 

• zateplování stavebních objektů, 

• půjčovna nářadí a vibrační techniky, 

• půjčovna lešení a bednění.       

[4] 

 

3.5 Referenční stavby společnosti   

• RD Lužice – Zakázka byla realizována v obci Lužice a jednalo se o 

novostavbu rodinného domu „na klíč“.  

                                           

Obr. 2 – Novostavba RD Lužice [4] 
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• Archeopark Mikulčice – Zakázka byla realizována v obci Mikulčice, a 

jednalo se o novostavbu nacházející se ve Slovanském hradišti Mikulčice.  

 

Obr. 3 – Novostavba Archeoparku v Mikulčicích [4] 

 

• JMA Hodonín – zakázka byla realizována ve městě Hodonín, jednalo se o 

akustické úpravy slévárny Jihomoravské armaturky.  

 

Obr. 4 – Akustické úpravy JMA Hodonín [4] 
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• Kovosteel Hodonín – zakázka byla realizována ve městě Hodonín, jednalo 

se o zateplení kanceláří v areálu kovošrotu Kovosteel.  

 

Obr. 5 – Zateplení kanceláří Kovosteel Hodonín [4] 

 

• Hotel Nemojanský mlýn – zakázka byla realizována v obci Nemojany, 

jednalo se o výstavbu hotelového komplexu a jízdárny 

 

Obr. 6 – Výstavba Nemojanského mlýnu [4] 
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4 ORGANIZOVÁNÍ VE STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI 

Následující kapitola pojednává o teoretickém seznámení s pojmem 

organizování a dále představuje jednotlivé typy základních organizačních 

struktur. Kapitola dále představuje organizační strukturu společnosti Stavební 

firma PLUS s.r.o.  

4.1 Organizování 

 Organizování je překlad z anglického slova „Organizing“. Jedná se o jednu 

ze základních manažerských činností. Obecně se jedná o proces, ve kterém se 

hmotné, nehmotné a personální zdroje uspořádají tak, aby se prostřednictvím 

svých činností, výkonů a působení dostaly do stavu vzájemné interakce, která 

umožní optimální dosažení cílů. Organizováním se uspořádávají činnosti do 

procesů a zároveň nositelé těchto činností nebo působení do organizačních 

útvarů nebo uspořádaných souborů. Nástroji organizování jsou organizační řády 

a směrnice, dokumentace, manuály, popisy funkcí apod.  

 Management realizace projektů spojených s výstavbou musí při 

organizování: 

• Vycházet z volby způsobu výstavby, o kterém se rozhoduje již 

v předinvestiční fázi projektu,  

• vycházet ze struktury projektu určené dokumentací Basic Design až do 

úrovně balíků prací, za které je možné určit konkrétní odpovědnost,  

• navrhnout proces realizace projektu a jeho řízení tak, aby cílů projektu 

bylo dosaženo co nejefektivněji, 

• dbát na to, aby na úrovni manažerů všech úrovní byly zabezpečeny nejen 

vazby řízení projektu, ale i vazby na management příslušného podniku 

každého účastníka projektu.  

[1,7] 
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4.2 Organizační struktury 

 Organizační struktura je překlad z anglického slova „Organizational 

structure“. Organizační struktura je hierarchické uspořádání vztahů v maximálně 

třech úrovních mezi jednotlivými pracovními místy v rámci organizačních útvarů 

a vztahů mezi útvary v rámci organizace. Zahrnuje vztahy nadřízenosti a 

podřízenosti a řeší vzájemní pravomoci, vazby a odpovědnost. Je nezbytná pro 

řízení většího počtu pracovníků a proto se bez organizační struktury neobejde 

žádná organizace, protože nastavuje komunikační pravidla a tím sjednocuje 

jednotlivé podnikové činnosti, procesy a pracovníky, a formuluje jejich vztahy za 

účelem dosažení společných cílů organizace.  

 Neexistuje nic jako optimální struktura. Existují jen organizační struktury, 

které fungují za konkrétních podmínek v konkrétních organizacích, kde optimálně 

využívají schopnosti a styl řízení konkrétních manažerů a ostatních pracovníků 

k dosažení cílů organizace. Organizační struktura by měla být co nejjednodušší, 

sourodá a splňující požadavky na organizování práce. Vždy závisí na velikosti a 

složitosti projektu.  

Organizační struktury firem (uspořádání jejich útvarů) dělíme do dvou 

skupin dle použitého hlediska a to:  

• Předmětné hledisko – uspořádání lidi a souvisejících věcí a nehmotných 

prvků podle konkrétního předmětu (cíle, kterého má být dosaženo), 

•  funkcionální hledisko – uspořádání podle odborných hledisek 

zúčastněných pracovníků (např. obchodníci, ekonomové, projektanti, 

dělníci dle profesí).  

Organizační struktura společnosti Stavební firma PLUS s.r.o. se dělí dle 

funkcionálního hlediska, kdy pracovníci jsou rozděleni do jednotlivých úseků 

společnosti.  

[1, 7] 
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4.2.1 Funkcionální organizační struktura 

Základem této struktury je uspořádání, kdy má pracovník různé nadřízené 

pro různé oblasti fungování organizace. Problémem této struktury je situace tzv. 

„mučednického kůlu“, kdy pracovník dostává od různých nadřízených vzájemně 

odlišné příkazy.  

[1, 7] 

 

 

Obr. 7 – Funkcionální organizační struktura [7; tvorba vlastní] 

 

4.2.2 Liniová organizační struktura 

Liniová organizační struktura je jedním ze základních organizačních 

uspořádání. Pozice a vztahy nadřízenosti a podřízenosti jsou uspořádány a 

orientovány vertikálně. Každý nadřízený má jasně přidělené podřízené a každý 

podřízený má jasně přiděleného nadřízeného.   

[1, 7] 

 

 

Obr. 8 – Liniová organizační struktura [7; tvorba vlastní] 
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4.2.3 Maticová organizační struktura 

 Základem maticové struktury je klasická vertikální liniová struktura, která 

je kombinovaná s horizontálně fungujícími ad – hoc (za určitým účelem) 

vytvářenými týmy, které se věnují například speciálním projektům. Maticová 

organizační struktura je nezbytná v projektově orientovaných organizacích. Pro 

různé projekty jsou vytvářeny týmy, s různými vedoucími a různými rolemi 

jednotlivých pracovníků nominovaných do jednotlivých týmů.  

[1, 7] 

 

Obr. 9 – Maticová organizační struktura [7; tvorba vlastní] 

 

4.2.4 Štábně – liniová organizační struktura 

Štábně – liniová organizační struktura je překlad z anglického slova „Staff 

& line organization structure“. Jedná se o uspořádání založené na liniové 

struktuře rozšířené o tzv. štábní útvary, které zajišťují podporu řídících činností 

pro různé hierarchické úrovně a oblasti fungování organizace.  

 [1, 7] 
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Obr. 10 – Štábně – liniová organizační struktury [7; tvorba vlastní] 

 

4.2.5 Další organizační struktury 

V praxi můžou vznikat i další organizační struktury. Vlastní organizační struktura, 

neboli vlastní organizační forma není cílem projektu, ale je to jenom nástroj, jak 

cíle nejefektivněji dosáhnout. Práci lze organizovat jakýmkoliv způsobem, pokud 

vede k plánovanému cíli.  

• Pseudomaticová organizační struktura je kompromisem, jak získat 

výhody maticové formy v útvarové organizaci. Jmenovaný manažer 

projektu zůstává nadále součástí odborné projektové skupiny, ale při 

práci na řízení projektu je přímo podřízen vrcholovému managementu, 

který zastává především funkci koordinátora.  

• Vložená organizační struktura se používá ve velkých komerčně 

orientovaných společnostech zejména při vývoji nového produktu. Ve 

velké společnosti se vytvoří malá organizační struktura v počtu několika 

odborníků, která se s postupem může rozrůstat. Přitom má k dispozici 

finanční, materiálovou i odbornou pomoc velké firmy.  

[1, 7] 
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4.3.  Organizační struktura Stavební firmy PLUS s.r.o. 

 Organizační struktura společnosti Stavební firma PLUS s.r.o. je 

zachycena ve směrnicích a pracovních náplní, ze kterých plynou vazby 

nadřízenosti, podřízenosti, pravomoci a odpovědnosti jednotlivých vedoucích 

oddělení. Organizace je zobrazena na následující organizační struktuře, kde jsou 

zobrazeny jednotlivé oddělení společnosti.  

 

 

Obr. 11 – Organizační struktura Stavební firmy PLUS s.r.o. [4; tvorba vlastní] 
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5 ZAKÁZKA ŽIVNOSTENSKÝ DŮM 

Následná kapitola pojednává o konkrétní stavební zakázce, která byla 

předmětem mé bakalářské práce. Představuje novostavbu Živnostenského domu 

v Hodoníně realizovanou společností Stavební firma PLUS s.r.o., která prováděla 

veškeré stavební práce vlastními kapacitami firmy. Odborné profese, jako je 

vzduchotechnika a elektroinstalace, byly zajištěny dodavatelskými firmami.   

Dle poskytnuté projektové dokumentace pro realizaci stavby nebyla 

stavba rozčleněna do jednotlivých stavebních objektů a veškerý souhrn 

prováděných stavebních prací byl obsažen v jednom stavebním objektu.  

Pro vznik mé praktické části bakalářské práce bylo rozčlenění stavby na 

jeden stavební objekt nevyhovující. Z tohoto důvodu jsem stavbu rozčlenil do 

sedmi stavebních objektů pro přehlednější průběh výstavby.  

 

5.1 Identifikační údaje o zakázce  

Název stavby:  Živnostenský dům 

Místo stavby:   Hodonín 

Parcely č.  89/1, 2879/188, 2879/189, 2879/190, 2879/191, 

2879/192 

Katastrální území: Hodonín 

Stavební úřad:  Hodonín 

Investor:   F-Dental Hodonín, s.r.o., Polní 29, Hodonín 695 01 

Projektant:   Ing. Koliba, Vídeňská 99, Dolní Bojanovice 696 17 

Zhotovitel:   Stavební firma PLUS, s.r.o.  

[11] 
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5.2 Základní charakteristika stavby 

Jedná se o novostavbu živnostenského domu v centru města Hodonín na 

rohu ulic Polní a Kollárova. Pozemek určený k výstavbě byl před zahájením 

výstavby nezastavěný a téměř rovinatý.  

Nadzemní podlaží:    2 + podkroví 

Bytové jednotky:    0 

Zastavěná plocha 1.PP:   491,75 m2 

Zastavěná plocha 1.NP:   441,33 m2 

Zastavěná plocha 2.NP:   392,52 m2 

Zastavěná plocha podkroví:  392,52 m2 

[11] 

 

 

Obr. 12 – Uliční pohled - Živnostenský dům [vlastní foto] 



- 28 - 
 

5.3 Členění stavby na jednotlivé stavební objekty  

 Stavba se podle své prostorové složitosti skládá z jednoho nebo více 

stavebních objektů. Rozumí se jí také souhrn stavebních prací včetně dodávek 

stavebních hmot a dílců, dodávek strojů a zařízení včetně jejich montáží, 

prováděný zpravidla na souvislém místě a v souvislém čase. Stavební objekt je 

výsledkem stavební výroby, tvoří prostorově ucelenou část stavby s účelově 

vymezenou funkcí a po dokončení je dlouhodobým hmotným majetkem 

investora.  

 Stavební zakázka Živnostenského domu se skládá ze 7 jednotlivých 

stavebních objektů, které jsou zobrazeny v následující tabulce.   

[1] 

 

 

Tab. 1: Členění stavby Živnostenského domu na jednotlivé stavební objekty 

                 [tvorba vlastní] 
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5.4 Stavebně technické, urbanistické a architektonické řešení  

Proporce objektu, členění fasády, zastřešení a celkové rozměry stavby 

jsou dány jednak požadavky investora, místem a typem zástavby, dále rozměry 

pozemků a jejich orientací a výškovými poměry.  

Navrhovaný Živnostenský dům je navržen jako podsklepený, 

dvoupodlažní s užitným podkrovím. Má nepravidelný půdorysný tvar a je 

zastřešen valbovou střechou. Suterén je plošně navržen téměř přes celý 

pozemek investora. V suterénu jsou prostory pro parkování osobních automobilů, 

které mají přístup zvedací plošinou pro automobily. Za plošinou je místnost pro 

strojovnu plošiny. Cca ve středu půdorysu je umístěno schodiště vedoucí do 

jednotlivých pater. V prostoru zrcadla schodiště je umístěn výtah, který je řešen 

s parametry splňující podmínky pro provoz pro imobilní spoluobčany. Pod 

schodištěm v prostoru suterénu je umístěna strojovna vzduchotechniky pro 

únikovou cestu (schodiště). Hlavní vstup pro pacienty je situován ve středním 

traktu 1.NP. Zde se vstupuje do chodby se schodištěm spojujícím jednotlivá 

podlaží. V zrcadle schodišťového prostoru je navržen, jak již bylo zmíněno osobní 

výtah. Ve středním traktu jsou dále umístěny sklady, úklidová komora a WC pro 

zaměstnance lékárny. V pravém traktu je navržena lékárna, která je přístupná 

zvenčí samostatným vstupem a zároveň je přístupná i ze vstupní chodby se 

schodištěm. Součástí lékárny je místnost pro konzultační činnost a sklad léčiv, 

který je propojený s chodbou. Z ní jsou vstupy do dvou kanceláří, přípravy léčiv 

a umývárny. V levém traktu je z ulice Polní situovaný vstup pro zaměstnance do 

chodby, ze které je přístupná šatna se sociálním zařízením pro zaměstnance 

lékárny. Za šatnou se nachází sklad se vstupem do místnosti pro příjem zakázek. 

Ze skladu je také přístupný další menší sklad a zvedací plošina pro osobní 

automobily umožňující vjezd do suterénu. Po levé straně vedle hlavního vstupu 

do objektu je zvenčí samostatným vstupem přístupný sklad, kde budou umístěny 

popelnice a lednice na případný nebezpečný odpad z provozu lékařských 

ordinací. Tento odpad bude likvidován smluvním partnerem cca 2 x týdně. 

Smlouva o likvidaci bude doložena ke kolaudaci objektu. 2.NP je přístupné 

osobním výtahem nebo po centrálním schodišti do chodby, ze které jsou 
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navrženy vstupy do úklidové komory a WC pro pacienty – muže, ženy a osoby 

s omezenou schopností pohybu. Z chodby jsou dále po obou stranách přístupné 

čekárny. Z čekárny v pravém traktu jsou přístupné dvě sesterny. Každá z nich 

má vstup do ordinace lékaře, ze které je přístupná denní místnost se sociálním 

zařízením. Zadní ordinace má vlastní sociální zařízení pro své pacienty, denní 

místnost lékaře a sociální zařízení. Druhá ordinace má za sesternou ordinaci, 

denní místnost, šatnu a hygienické zázemí. Z čekárny v levém traktu je přístupná 

sesterna a místnost pro podávání infuzí. Ze sesterny je přístupná ordinace lékaře 

a denní místnost, ze které je vstup na hygienické zařízení. Z místnosti pro 

podávání infuzí je přístupná denní místnost a šatna s hygienickým zázemím. 

V podkroví se ze schodiště vchází do komunikačního prostoru, na který navazují 

dvě čekárny. Z tohoto prostoru je přístupné WC pro pacienty – muže, ženy a 

osoby s omezenou schopností pohybu a úklidová komora. Z čekárny v pravém 

traktu jsou přístupné dvě sesterny. Každá z nich má vstup do ordinace lékaře, ze 

které je přístupná denní místnost se sociálním zařízením. Z čekárny v levém 

traktu je přístupná jedna sesterna s ordinací lékaře, ze které je vstup do místnosti 

pro vyšetření ultrazvukem, ze které je přístupná denní místnost, za kterou je 

denní místnost se šatnou a sociálním zařízením. 

Všechny místnosti v objektu jsou odvětrány, Většina místností je 

odvětrána přirozeně okny. Místnosti, které nemají přirozené větrání, budou 

větrány nuceně VZT. Jedná se o některá hygienická zařízení. Větrání suterénu 

je zajištěno okny s anglickými dvorky ACO v pojízdném provedení. 

Vzduchotechnika je řešena samostatným projektem. Zastřešení objektu bude 

provedeno valbovou střechou s vikýři.  

 K Živnostenskému domu budou provedeny nové přípojky vody, 

kanalizace, plynu a elektřiny NN na inženýrské sítě vedoucí před pozemkem 

investora. Napojení na dopravní infrastrukturu je skrze přilehlou komunikaci.  

[11] 
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6 ORGANIZOVÁNÍ STAVEBNÍ ZAKÁZKY 

Následná kapitola pojednává o představení základních způsobů výstavby, 

na které navazuje praktická část bakalářské práce zabývající se organizací 

stavební zakázky Živnostenský dům realizovanou společností Stavební firma 

PLUS s.r.o. 

 Organizování obecně je procesem, ve kterém se hmotné, nehmotné a 

personální zdroje uspořádají tak, aby se prostřednictvím svých činností, výkonů 

a působení dostaly do stavu vzájemné interakce, která umožní optimální 

dosažení plánovaných cílů.  

[1] 

 

6.1 Způsoby výstavby 

Způsobů, kterými lze postupovat při přípravě a realizaci projektů 

spojených s výstavbou je mnoho. Nejdůležitější roli má v projektu výstavby 

investor. V přímé odpovědnosti investora jsou při kterémkoli způsobu výstavby 

tyto soubory prací: 

• Příprava investičního projektu, která zahrnuje zabezpečení dokumentace 

přípravné fáze projektu a následné zásadní rozhodnutí o jeho přijetí a 

výběru koncepční varianty, 

• řízení přípravy a realizace projektu v různých fázích projektu v různém 

rozsahu a míře podrobnosti. 

 [1] 

 

 6.1.1   Výstavba „na klíč“ 

 Investor nebo pověřená osoba investorem nejprve zpracuje nebo zadá 

vypracování podkladů pro poptávkové řízení ze studií přípravné fáze na celý 

projekt výstavby. Investor zadá výběrové řízení na dodavatele, kteří obratem 
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reagují nabídkou obsahující obchodní část (návrh smlouvy) a technickou část 

(nabídkovou dokumentaci na úrovni dokumentace souborného řešení projektu – 

BASIC DESIGN). Poté investor zajistí dopracování dokumentace pro stavební 

řízení a uzavře smlouvu s vyšším dodavatelem „na klíč“. Vyšší dodavatel poté 

zabezpečuje přímé řízení další přípravy a realizace projektu v rozsahu stavby, 

zajišťuje poddodávky a po dohodě s investorem zajistí realizační projektovou 

dokumentaci. V průběhu výstavby projektu investor vykonává dohled. Tento 

způsob volí investor tehdy, pokud: 

• Vyšší dodavatel ovládá procesní technologie projektu a poskytne za ně a 

za výstupy z nich souborné záruky,  

• vyšší dodavatel jako jediný známý ovládá nutné KNOW-HOW, 

• realizátorem je vítěz veřejné soutěže o architektonické dílo, 

• investor upřednostňuje jednoduché vztahy s úplnou odpovědností 

jediného dodavatele,  

• investor přenáší významná rizika stavby na jejího řešitele a zároveň 

zhotovitele.  

[1] 

 

Obr. 13 – Organigram výstavby „na klíč“ [1; tvorba vlastní] 
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6.1.2   Výstavba s projektovanými vyššími dodávkami 

 Investor jmenuje manažera projektu již v přípravné fázi a ten nejprve zadá 

projektantovi zpracování podkladů pro poptávkové řízení na několik dílčích částí 

stavby, vycházejících ze studií v přípravné fázi. Poté vyšší dodavatelé 

projektovaných vyšších dodávek podají nabídku na příslušnou část stavby. 

Povinností projektanta je provést koordinaci této nabídkové dokumentace a 

dopracovat ji do úrovně potřebné ke stavebnímu řízení. Poté již vyšší dodavatel 

projektované vyšší dodávky zabezpečuje poddodávky. Manažerem výstavby 

bývá pověřen pracovník vyššího dodavatele nejvýznamnější dodávky nebo se 

vystřídá více manažerů. Manažer projektu v součinnosti s vyššími dodavateli 

zabezpečuje provedení kolaudačního řízení a přebírá jednotlivé vyšší dodávky.  

 Tento způsob volí investor tehdy, pokud: 

• Vyšší dodavatelé ovládají procesní technologie na úrovni příslušných částí 

projektů a obvykle za ně poskytují souborné záruky, 

• dílčí část projektu realizuje vyšší inovaci, kterou zvládá příslušný vyšší 

dodavatel, 

• jedná se o náhradní řešení místo vyšší dodávky „na klíč“, když se nenašel 

vhodný vyšší dodavatel. 

[1] 

 

Obr. 14 – Organigram výstavby s projektovanými vyššími dodávkami     

              [1; tvorba vlastní] 
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6.1.3   Výstavba s kompletovanými vyššími dodávkami 

 Pro běžnou výstavbu je tento způsob nejrozšířenější. Investor již 

v přípravné fázi jmenuje manažera projektu, který nejdříve zadá projektantovi 

zpracování úplné dokumentace souborného řešení projektu za účelem vydání 

stavebního povolení a manažer zabezpečí provedení stavebního řízení. Na 

základě dokumentace vypisuje soutěž na zhotovení stavby jako celku nebo 

jednotlivých ucelených částí stavby. Vyšší dodavatelé podávají obchodní nabídky 

do výběrového řízení. Na základě smlouvy nebo smluv vyšší dodavatel 

kompletované dodávky zabezpečí zpracování realizační dokumentace projektu 

a řízení výstavby. Vedení výstavby bývá pověřen manažer vyššího dodavatele, 

který je na stavbě přítomen po celou dobu výstavby. Manažer projektu zabezpečí 

provedení kolaudačního řízení, ověřovaní parametrů a převzetí vyšších dodávek.  

 Tento způsob volí investor tehdy, pokud: 

• Zvládá technologii projektu buď sám nebo projektant anebo smluvně 

zajištěná osoba, 

• převládá požadavek architektonického řešení a architekt je současně 

projektantem, 

• investor v součinnosti s projektantem chce podrobněji ovlivňovat řešení 

projektu i dodavatelský řetězec. 

Tento druh výstavby byl také využit při realizaci stavby Živnostenského 

domu. Investor jmenoval manažera projektu – Ing. Kolibu, který vypracoval 

projektovou dokumentaci pro stavební povolení, zajistil vyjádření všech 

dotčených orgánů, které byly nutné pro stavební řízení. Po vydání stavebního 

povolení manažer s investorem vypsali výběrové řízení na zhotovitele, které 

vyhrála společnost Stavební firma PLUS s.r.o. Po dokončení stavby a předání  

stavby zajišťoval kolaudační řízení již opět manažer Ing. Koliba.  

[1] 
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Obr. 15 – Organigram výstavby s kompletovanými vyššími dodávkami  

                    [1 ; tvorba vlastní] 

 

6.1.4   Výstavba investorského řízení výstavby 

Tento způsob vyhovuje pro menší a jednodušší stavby, protože kompletní 

inženýring zabezpečuje investor. Investor jmenuje manažera projektu, který řídí 

další přípravu a realizaci projektu, zpracuje úplnou dokumentaci pro realizaci 

projektu a provádění autorského dozoru. Zabezpečí provedení stavebního řízení, 

výrobky, práce a služby nakupuje přímo u dodavatelů a řídí všechny práce na 

projektu i vlastní výstavbu až po kolaudační řízení, ověření a předání k užívání.  

Tento způsob výstavby zajistí investorovi dokonalou kontrolu nad 

dodavatelským řetězcem a vyloučí z něj všechny mezičlánky, což ovšem vede 

ke zvýšení nákladů na vlastní činnost a může snižovat odbornost a efektivitu 

řízení. Tento způsob výstavby se často kombinuje s kompletovanými i 

projektovanými vyššími dodávkami.  

[1] 
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Obr. 16 – Organigram investorského způsobu [1 ; tvorba vlastní] 

 

6.2 Průběh stavební zakázky – fáze projektu  

 Projekt popisujeme dle jednotlivých fází v obecné rovině za účelem 

standardizace v dané organizační jednotce a mezi zúčastněnými subjekty. 

Usnadní to komunikaci, umožní vytvořit určitá pravidla, procesy a nástroje, které 

budou k danému fázovému modelu vztaženy, dále se zvýší i porozumění všech 

zúčastněných o postupu přípravy a realizace projektu, včetně okamžiků 

důležitých rozhodnutí. V neposlední řadě může takový model sloužit k porovnání 

a vyhodnocování různých projektů, a tím i k podpoře řízení projektového portfolia. 

 Na proces přípravy a realizace stavby na straně dodavatele je možno 

přihlížet jako na klasický projekt členěný na hrubé fáze definování, plánování, 

provádění, provoz a likvidaci.  

 Životní cyklus se skládá ze tří základních fází: 

• Vyhledávací fáze 

o Zachycení poptávky 

o Zpracování stavebně technologické studie 

• Prováděcí fáze 

o Fáze nabídky 

▪ Zpracování dokumentace do nabídkového řízení 
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▪ Uzavření SOD s investorem 

o Fáze přípravy stavby 

▪ Dokumentace pro provedení stavby 

▪ Stavebně technologická příprava 

▪ Převzetí staveniště 

▪ Zařízení staveniště 

o Fáze provádění – realizace stavby 

▪ Práce na staveništi – jednotlivé stavební objekty 

o Fáze dokončení  

▪ Odstranění vad a nedodělků 

▪ Dokumentace skutečného provedení stavby 

▪ Závěrečné vyúčtování 

▪ Předání stavby 

▪ Zkušební provoz 

▪ Kolaudační řízení 

o Fáze vyhodnocení 

▪ Dosažení plánovaných parametrů 

▪ Archivace 

 

• Fáze užívání – provozování stavby 

o Odstranění vad 

o Záruční a pozáruční opravy 

[1,2] 

 

6.3 Prováděcí fáze 

V této podkapitole se zaměřuji na jednotlivý bod průběhu stavební zakázky 

a to prováděcí fázi, která se skládá z fáze nabídky, fáze přípravy stavby, fáze 

prováděcí, fáze dokončení a fáze vyhodnocení.  
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 6.3.1 Fáze nabídky 

 Z pohledu investora k výběru vhodného partnera k zabezpečení 

potřebných činnosti stavby jsme se v roce 2011, kdy byla započata realizace 

stavby, řídili ustanoveními obchodního zákoníku, a to: 

• Veřejného návrhu na uzavření smlouvy (§ 276–280) 

• Formou obchodní veřejné soutěže (§ 281–288) 

V prvním případě se navrhovatel (investor) obrací na jiné právnické a 

fyzické osoby podle subjektivního výběru s nabídkou na spolupráci s následným 

uzavřením smlouvy. Výběr spolupracovníků je zcela v kompetenci navrhovatele. 

Ve druhém případě je třeba se přesně řídit podle příslušných ustanovení 

obchodního zákoníku, kdy se jedná o veřejné zakázky, kterými se považuje 

každá zakázka, kam vstupují peníze z veřejných rozpočtů.  

V případě novostavby Živnostenského domu, kde byl investorem F-Dental 

Hodonín, s.r.o. se jedná o první případ, kdy investor zažádal o nabídku 

společnost Stavební firmu PLUS s.r.o. a to v srpnu 2011.  

Z pohledu uchazeče o zakázku (v mém případě společnost Stavební firma 

PLUS s.r.o.) je nutné věnovat velkou péči zpracování nabídky. Podle významu a 

rozsahu zakázky zpracovávají nabídku v mnoha podnicích často i týmy 

nejzkušenějších pracovníků podniku i několik týdnů a rozsah záleží na velikosti 

zakázky.  

Před vypracováním každé nabídky je třeba se podrobně seznámit 

s podmínkami výběrového řízení a postupovat vždy v souladu s nimi. 

V současné době požadují někteří zadavatelé např. návrh smlouvy o dílo. Dále 

je třeba se seznámit se s vlastním staveništěm a zpracovat si názor na možnosti 

realizace stavby, nejlépe formou stavebně technologické studie. Nabídka musí 

obsahovat: 

• identifikační údaje účastníka, 

• popis nabídky, 

• termín dodávky, 
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• cena nabídky, 

• zhodnocení, jak jsou splněny případné požadavky žadatele, 

• podpis odpovědného zástupce účastníka. 

Mimo tyto údaje je vhodné v nabídce uvést tyto další údaje: 

• zabezpečení zvýšené kvality prací, doložené prodloužení záruční lhůty na 

realizované práce, 

• ekologické provádění staveb,  

• reference staveb,  

• návrh smlouvy o dílo 

Vypracování cenové nabídky v případě Živnostenského domu řešilo 

obchodní oddělení Stavební firmy PLUS s.r.o. Po vypracování nabídky a 

odsouhlasení investorem přichází na řadu uzavření smlouvy. Existuje mnoho 

smluv, ale nejčastější smlouvou, kterou budeme v praxi pravděpodobně uzavírat 

je smlouva o dílo. Smluvní strany jsou objednatel a zhotovitel. Smlouva byla 

uzavírána v roce 2011 a to podle ( § 536 – 565) Obchodního zákoníku. V dnešní 

době se smlouvy již uzavírají dle Občanského zákoníku.  

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení určitého díla a 

objednatel se zavazuje k zaplacení odměny za jeho provedení. V případě 

živnostenského domu se jednalo o smlouvu o dílo – o novostavbu 

Živnostenského domu na parcelách investora. Smlouva o dílo obsahuje 

z pravidla tyto body: 

• identifikační údaje smluvních stran,  

• předmět plnění, popis díla, 

• cena za dílo a způsob její valorizace,  

• splátky, fakturace,  

• termín ukončení díla, případně stanovení dílčích kontrolních termínů,  

• penále, sankce za neplnění,  

• základní podmínky pro realizaci díla,  

• způsob převzetí díla, kontrola kvality a záruky za provedené dílo,  

• zvláštní ujednání,  
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• datum a podpisy smluvních stran.  

Smlouva o dílo zahrnuje širokou úpravu právních vztahů a každá 

sestavená smlouva je v podstatě originálem.  

Smlouvu o dílo v případě Živnostenského domu vyřizuje obchodní 

oddělení Stavební firmy PLUS s.r.o. ihned po vyhraném výběrovém řízení.  

[9] 

 

 6.3.2 Fáze přípravy a stavby 

V této fázi dodavatel stavby zpracovává stavebně – technologický projekt 

stavby v rámci výrobní přípravy, a to v době, kdy uzavřel se stavebníkem 

smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na stavbu nebo kdy mu bylo oznámeno, že 

byl vyhodnocen v soutěži jako nejlepší. Obvykle má k dispozici projekt stavby pro 

stavební povolení. V rámci výrobní přípravy vytváříme podmínky pro realizaci 

zvolených stavebních postupů s cílem dosáhnout minimálních výrobních 

nákladů. V této fázi zabezpečujeme: 

• kontrolu a úplnost předané dokumentace, 

• vypracování smlouvy o dílo na stavbu, 

• zpracování základních technologických schémat postupu výstavby, 

• sestavení časového plánu stavby, 

• vypracování harmonogramů, 

• výběrová řízení na jednotlivé subdodávky,  

• analýza zdrojů,  

• vypracování projektu zařízení staveniště,  

• technologické předpisy,  

• zajištění kvality díla,  

• potřebná opatření BOZ, požární ochrany, ochrany životního prostředí a 

ostrahy, 
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• navržení pořizování fotodokumentace nebo videodokumentace 

rozhodujících částí nebo technologických stádií výstavby objektu, 

• zpracování výrobních kalkulací.  

Dalším bodem v této fázi je vypracování zařízení staveniště, které je 

součástí projektové dokumentace. Zařízení staveniště můžeme rozdělit na tyto 

části: 

• Sociální – v rámci sociálního zařízení budujeme šatny, umývárny, 

záchody, přístřešky proti povětrnosti, jídelny a další. Rozsah navrhujeme 

dle celkového počtu pracovníků na stavbě,  

• provozní – mezi provozní část zařízení staveniště řadíme kanceláře 

stavbyvedoucího, mistrů a případně dalších pracovníků stavby, 

technického dozoru stavebníka apod. Rozsah navrhujeme individuálně dle 

rozsahu stavby,  

• výrobní – v této části navrhujeme betonárny, maltárny a další dle 

technologie stavebních prací. Rozsah a budování některých těchto 

zařízení musíme ekonomicky posoudit, jelikož v dnešní době existuje celá 

řada odborných firem dodávající potřebné „polotovary“ někdy za 

výhodnějších podmínek,  

• ostatní – v této části řešíme staveništní komunikace, chodníky pro pěší, 

parkoviště, odstavné plochy stavebních strojů a další.  

Dalším bodem v této fázi výstavby je převzetí staveniště, které následuje 

po uzavření smlouvy o dílo, kdy objednatel nebo jím pověřená osoba předává 

staveniště zhotoviteli. Staveniště se má předávat celé najednou. Musí být volné, 

přístupné, přehledné a prosté nároků třetích osob. Pokud jím prochází veřejné 

sítě, komunikace, potrubí nebo kabelové rozvody, musí být jejich poloha a 

stanovená ochranná pásma jasně vyznačena. Také obvod staveniště musí být 

zřetelně vyznačen. Současně se staveništěm předává investor: 

• hlavní polohovou čáru a výškové body, 

• připojovací body pro odběr elektřiny, vody, případně plynu a tepla,  

• místo pro napojení kanalizace pro zařízení staveniště, 
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O převzetí staveniště sepíší obě strany zápis obvykle do stavebního 

deníku. Zápis podepisují pověření zodpovědní pracovníci obou smluvních stran. 

Povinností dodavatele stavebních prací je zabezpečit oplocení staveniště 

v souladu s vyhláškou.  

Stavební deník je dokument o průběhu prací na stavbě. Způsob vedení 

stavebního deníku je nejlépe dohodnout ve smlouvě o dílo. Stavební deník se 

obvykle vede v samostatných sešitech a obsahuje 3 základní části: 

• základní list, 

• denní záznamy 

• přílohy. 

Do stavebního deníku se zapisují všechna důležitá ujednání, pokud byla 

dohodnuta přímo na stavbě, reklamace prováděných prací a soupis víceprací. 

Dále je nutné zaznamenat všechny závažné události na stavbě. Stavební deník 

vede zpravidla stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba.  

V případě stavby Živnostenského domu po uzavření smluv a předání 

veškerých potřebných podkladů vypracovalo oddělení projekce prováděcí 

dokumentaci ve Stavební firmě PLUS s.r.o., které také vypracovalo projektovou 

dokumentaci pro zařízení staveniště. V této fázi byl také vypracován časový 

harmonogram stavby, který jsem bohužel neměl k dispozici a je tedy vypracován 

v následující části mé bakalářské práce.     

               [9] 

 6.3.3 Fáze prováděcí 

Prováděcí fáze je časové období po předání staveniště. Toto období 

zahrnuje vlastní provedení výstavby jednotlivých stavebních objektů až po jeho 

dokončení.  V této fázi jsou provedeny všechny stavební práce dle dokumentace 

pro provedení stavby a realizační projektové dokumentace.  

Investor a dodavatel v této fázi sledují a kontrolují průběh a kvalitu 

provedených prací podle finančních, časových a jakostních plánů. Investor si 

zajistí buď vlastními kapacitami nebo najmutím nezávislé osoby stavební dozor, 
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který provádí právě tuto důležitou činnost. V praxi rozeznáváme dva druhy a to 

autorský dozor, který dohlíží na soulad provádění s projektovou prováděcí 

dokumentací a technický dozor investora, který dohlíží na kvalitu provedeného 

díla, soulad s technickými normami a také soulad se stavebním povolením.    

Realizace zakázky Živnostenského domu byla započata v říjnu 2011 a 

byla vedena a kontrolována z pohledu dodavatele jedním hlavním 

stavbyvedoucím, který měl na starosti vedení stavebního deníku a zodpovídal za 

veškeré dění na staveništi. Z pohledu investoru kontrolu prováděla smluvní 

osoba – Ing. Koliba, který prováděl jak autorský dozor, tak technický dozor.  

Při realizaci stavby se účastnilo průměrně 20 pracovníků Stavební firmy 

PLUS s.r.o., kteří prováděli stavbu veškerých stavebních částí, kromě veškeré 

elektroinstalace a vzduchotechniky, které byly realizovány subdodavatelskými 

firmami nasmlouvanými Stavební firmou PLUS s.r.o.   

[9] 

 

 6.3.4 Fáze dokončení 

Prvním bodem v této fázi je odstranění vad a nedodělků na stavbě, kdy 

strana objednavatele provede kontrolu stavby a dojde k sepsání protokolu vad a 

nedostatků. Po odstranění vad a nedodělků přichází na řadu vypracování 

projektové dokumentace skutečného provedení stavby, na které navazuje 

závěrečné vyúčtování.  

Po závěrečném vyúčtování stavby přichází na řadu předání a převzetí 

stavby investorem. O tomto aktu se obvykle sepisuje protokol o předání a 

převzetí stavby. Součástí protokolu je i seznam předávaných podkladů a 

dokumentů, které zahrnují především výsledky požadovaných a předepsaných 

zkoušek, revizní zprávy, dokumentaci skutečného provedení stavby. Dále se 

investorovi předává stavební deník, doklady o jakosti použitých materiálů se 

zprávou od zhotovitele o kvalitě a prohlášení o shodě. Předání a převzetí stavby 

probíhá za účasti obou smluvních stran na místě stavby. Hladký průběh předání 

stavby je vizitkou úspěšného dokončení stavby a solidní stavební společnosti.  
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Po předání stavby zajišťuje investor kolaudační řízení, ve výjimečných 

případech je kolaudační řízení provedeno ještě před předáním stavby v režii 

zhotovitele stavby. Kolaudačním řízením, respektive splněním jeho závěrů, končí 

stavební činnost na staveništi. Řídí se příslušnými ustanoveními stavebního 

zákona ( § 76 - 86) . O kolaudaci požádá investor příslušný stavební úřad, který 

vydal stavební povolení. Zástupce tohoto úřadu pak řídí kolaudační řízení, které 

je účastníkům písemně oznámeno nejméně sedm dní před jeho konáním. Podle 

rozsahu a významu stavby přizve stavební úřad zástupce veřejných orgánů a 

institucí, jejichž vyjádření jsou důležitá pro kolaudační rozhodnutí, zejména se 

jedná o tyto organizace: 

• příslušná hygienická stanice, 

• Český inspektorát bezpečnosti práce, 

• Hasiči České republiky, 

• případně další podle uvážení stavebního úřadu.  

Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené 

povolení k předčasnému užívání stavby, pokud nejsou splněny veškeré 

podmínky stavebního úřadu. Do ukončení stanoveného termínu musí stavebník 

požádat o řádnou kolaudaci stavby. Bez kolaudačního rozhodnutí nelze stavbu 

ani její část užívat. Kolaudační rozhodnutí také slouží jako podklad pro řadu 

právních úkonů jako např. zápis do katastru nemovitostí, sepsání kupní smlouvy 

apod.  

V případě zakázky Živnostenského domu byla stavba dokončena 

v listopadu 2012. Byla tedy dokončena v řádném termínu stanoveném ve 

smlouvě o dílo. Po dokončení stavby byla vypracována projektová dokumentace 

skutečného provedení stavby, kterou zajišťovalo oddělení projekce Stavební 

firmy PLUS s.r.o. Kolaudaci objektu již Stavební firma PLUS s.r.o. nezajišťovala, 

po předání veškerých podkladů a převzetí stavby investorem si kolaudační řízení 

zajišťovala pověřená osoba investorem a to Ing. Koliba.  

[6,9] 
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 6.3.5 Fáze vyhodnocení 

V průběhu realizace stavby je neustále sledován ekonomický stav 

zakázky. Podkladem pro průběžné zjišťování ekonomické situace příslušné 

zakázky je výrobní faktura. Po dokončení stavebních prací a předání díla 

sestavuje manažer stavby spolu s pracovníky oddělení přípravy, rozpočtů a 

ekonomickým úsekem výsledné kalkulace pro stavební práce a výsledné 

vyhodnocení stavby po jednotlivých objektech. Výsledná kalkulace stanovená 

podle skutečných nákladů na kalkulační jednici je pak po projednání a 

odsouhlasením vedením přenesena do informačních systémů firmy. Závěrečné 

vyhodnocení objektů je dalším výstupním vnitropodnikovým dokumentem, který 

slouží pro hrubší zpětnou kontrolu předpokládaných nákladů, porovnání se 

skutečností na stavbě. Slouží tedy pro zpětnou vazbu zejména mez vlastní 

realizací a nabídkovou přípravou.  

V případě zakázky Živnostenského domu jsem neměl možnost nahlédnout 

do časového a finančního plánování, ale dozvěděl jsem se, že stavba byla řádně 

ukončena před termínem odevzdání a nedošlo tedy k žádnému penále 

vyplývajícího ze smlouvy o dílo.  

[9] 

 

6.4 Strukturní plán  

Základním nástrojem organizování realizace projektu je strukturní plán, 

nebo též hierarchická struktura činností, která vzniká na podkladě dokumentace 

souborného řešení projektu a je to metoda pro rozdělení projektu do balíků prací, 

popř. ještě podrobněji do úkolů a činností. Vzniká na podkladě podrobně 

definovaných cílů projektu jejich rozkladem – dekompozicí do hlavních elementů, 

prvků, částí komponentů a služeb. Všechny projektové činnosti v ní jsou logicky 

identifikovány a propojeny, díky čemuž se snižuje pravděpodobnost opomenutí 

některé činnosti. Počet úrovní ve strukturním plánu není určen, záleží na jeho 

složitosti a komplexnosti. Obvykle se jedná o tři až šest úrovní.    

                 [1] 
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Obr. 17 – Strukturní plán realizace [1; tvorba vlastní] 
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6.4.1 Strukturní plán Živnostenský dům  

Obr. 18 – Strukturní plán  Živnostenský dům [1, tvorba vlastní] 
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6.5 Organizace zakázky Živnostenský dům  

6.5.1 Organigram  

Jedním z kroků v procesu organizování projektu je organizační 

dekompozice – organigram (někdy též organogram, organizační graf, 

organizační schéma). Jedná se o grafické vyjádření organizační struktury 

stavebního podniku nebo jiné organizace. Organigram nám zobrazuje názorným 

způsobem celou organizační strukturu a vzájemné vazby jednotlivých 

organizačních jednotek, pracovních míst nebo konkrétních osob v organizaci, 

zejména manažerů.  

Vazby organigramu zobrazují podřízenost a nadřízenost organizačních 

jednotek, stupně řízení a rozsah odpovědností. 

Nejprve musí být určena organizace projektového týmu se začleněním do 

stávající organizační struktury firmy a rozděleny projektové role a vypracovány 

popisy funkcí. S každým novým projektem se funkce znovu nepopisují, ale 

používají se již dříve sestavené a osvědčené. Nově jsou jen vypracovány 

specifické projektové funkce pro nové konkrétní úkoly. Kromě adresného 

přidělení projektových činností ke každé funkci se musí určit, kdo bude mít za co 

zodpovědnost, tedy přesné vymezení pravomoci a odpovědnosti členů 

projektového týmu. K tomu je vhodné vtvořit matici zodpovědnosti, která je 

zpracována v následující podkapitole. Grafickým vyjádřením hierarchické 

stromové organizační struktury je organigram, který je vypracován pro zakázku 

Živnostenského domu níže. 

[1, 7] 
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Obr. 19 – Organigram zakázky Živnostenský dům [1; tvorba vlastní] 

 

6.5.2 Subdodavatelé zakázky  

Společnost Stavební firma PLUS s.r.o. řešila v rámci svých vlastních 

výrobních kapacit veškerou dodávku stavebních a montážních prací na výše 

uvedenou zakázku. Výjimkou byly odborné profese, a to vzduchotechnika a 

elektroinstalace. Tyto práce byly zajištěny nasmlouvanými subdodávkami 

z důvodu potřebné specializace a certifikace, které nebyla schopna společnost 

zajistit vlastními kapacitami. Již zmiňované odborné profese zajišťovaly:  
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• Vzduchotechnika – KLIMABOTT s.r.o. Hodonín – jednalo se o celkovou 

dodávku i s montáží 

• Elektroinstalace – EK Hodonín s.r.o. – jednalo se o celkovou dodávku i 

s montáží 

 

6.5.3 Matice zodpovědnosti  

 Vztahy mezi jednotlivými úkoly řešenými v rámci projektu, členy 

projektového týmu a externí subjekty nám popisuje matice zodpovědnosti. Dává 

do souvislosti činnosti a jejich nositele, dává přehlednost vztahům v projektovém 

týmu a dává každému jeho členu jasnou představu o jeho roli a podílu na 

projektu. Matice není tvořena jedním subjektem, ale je výsledkem jednání 

manažera projektu se členy projektového týmu a podřízenými manažery. Matice 

zodpovědnosti dává do souvislosti hierarchické činnosti projektu, organizační 

strukturu projektu a jednotlivé typy vztahů.  

 Organizační struktura projektu je uvedena v jednotlivých sloupcích matice 

označením jmen jednotlivých subjektů, v řádcích jsou uvedeny popisy 

jednotlivých činností. Matice není pevně stanovená, ale průběžně se muže 

manažerem projektu modifikovat a doplňovat tak, aby co nejlépe vyjadřovala 

potřeby managementu projektu.  

[1] 
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Obr. 20 – Matice zodpovědnosti [1, tvorba vlastní] 
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6.6 Časové plánování   

Časové plánování je nedílnou součástí organizace zakázky. Výstupem 

časového plánování je časový harmonogram, který je nejrozšířenější a nejvíce 

vžitý model časové struktury. 

6.6.1 Časový harmonogram 

Časový harmonogram je nejrozšířenější a nejvíce vžitý model časové 

struktury. Jeho výhodou je jednoduchost a přehlednost. Používá se k zobrazení 

všech úrovní výrobního procesu. Jeho výhodnost klesá s rostoucí 

komplikovaností staveb a s rostoucím množstvím závislostí mezi jednotlivými 

činnostmi.  

Časový harmonogram zobrazuje všechny činnosti již od prvního 

rozhodnutí realizovat investici až po kolaudaci stavby.  Objednatel určí svou 

představu o časovém průběhu stavby a na základě reálně možného zvládnutí 

těchto požadavků je vytvořen časový harmonogram. Dodavateli umožní 

uvědomit a naplánovat hlavní časové milníky, kterých se později snaží dosáhnout 

a dodržet. Smlouva o dílo zpravidla jednoznačně definuje časové údaje o plnění 

závazků a nedodržování bývá přesně sankciováno.  

Harmonogram stavby obvykle obsahuje: 

• Název stavby s označením jednotlivých stavebních objektů s názvy 

• Objemy stavebních prací,  

• Průměrný předpokládaný počet pracovníků 

• Vypočítaná doba trvání procesu 

• Časový interval  

V dnešní době nám trh poskytuje velké množství softwaru podporující 

projektové řízení a k vypracování časového harmonogramu pro zakázku 

Živnostenský dům jsem zvolil aplikaci MS Project.  

[2,9] 
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6.6.2 Aplikace MS Project 

Aplikace MS Project slouží k plánování, sledování a řízení projektů a ke 

komunikaci s projektovým týmem. Svým uživatelským rozhraním a ovládáním 

koncepčně zapadá mezi aplikace sady Microsoft Office. Aplikace je také výkonný 

a pružný nástroj k řízení jednoduchých i složitých projektů. Umožňuje plánovat a 

sledovat veškeré činnosti a kontrolovat jejich průběh.  

Projekt si nejprve rozdělíme na menší součásti – úkoly. Každý úkol má 

určenou dobu trvání a pomocí vzájemných vazeb na sebe navazují.  

V případě řízení stavební zakázky Živnostenského domu začínáme již 

prvním kontaktem s investorem, průběžně přecházíme přes realizaci stavebního 

díla, které ukončíme kolaudačním řízením.  

K jednotlivým úkolům projektu se obyčejně přiřazují také zdroje. Ty mohou 

být buď pracovní, tedy lidé, kteří odvádějí práci a tím posouvají projekt kupředu, 

nebo také materiálové zdroje. Materiálové zdroje se v průběhu plnění zakázky 

spotřebovávají, mluvíme tedy např. o cementu, nebo keramických tvarovkách. 

Ke každému zdroji je také možné definovat náklady – tedy cenu za jednotku 

práce nebo materiál.  

Vytvořený projekt se musí v další fázi realizovat. Původní směrný plán se 

uchová, a jakmile se projekt rozeběhne, zadávají se reálně časy dokončení a 

reálné náklady úkolů a můžeme tedy průběžně analyzovat, jak se liší skutečnost 

oproti plánu. Každý člen týmu má možnost sledovat své úkoly  na projektu a 

zadávat údaje o plnění, možných problémech, dokonce zasílat zprávy o stavu 

své činnosti.  

[2] 
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6.6.3 Časový harmonogram Živnostenský dům  

  

Obr. 21 – Časový harmonogram Živnostenský dům [tvorba vlastní] 
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6.7 Finanční plánování 

V následující podkapitole se zabývám naplánování nákladů a výnosů při 

realizaci stavební zakázky Živnostenského domu a také plánem finančních 

zdrojů na pokrytí zakázky.  

 

 6.7.1   Plán nákladů a výnosů  

Před vytvořením strukturního plánu jsem vypracoval plán nákladů a 

výnosů. Nejprve jsem zařadil jednotlivé stavební objekty dle třídníku JKSO a určil 

cenu za jednu měrnou jednotku dle ukazatele průměrné rozpočtové ceny na 

měrovou a účelovou jednotku RUSO 2016. Po přiřazení rozpočtové ceny a 

výměry jednotlivých stavebních objektů jsem určil celkovou cenu stavebních 

objektů. Výjimkou byl stavební objekt SO–03 Živnostenský dům. Po zařazení do 

JKSO nebyla cena stanovena pomocí RUSO 2016, ale použil jsem program 

CONTEC, kde jsem vytvořil technologický rozbor dané akce. Při výpočtu celkové 

ceny zakázky jsem postupoval dle vzorečku:   

CZ = CPSO + SRSO + CDSO + ZISK 

 

• CPSO  (Celková cena projektové dokumentace pro provádění jednotlivých 

stavebních objektů. Cenu jsem stanovil dle sazebníku pro navrhování 

nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA). 

Celková cena PD pro provádění je vypočítána jako 24 % z celkové ceny 

za veškerou PD. Od této ceny je odečtena cena za PD skutečného 

provedení stavby. Ta činí 20 % z ceny PD pro provádění.  

• CRSO  Celková cena realizace objektů a objektů zařízení 

staveniště, které byly jednoznačně určeny a u zhotovitele objednány 

stavebníkem.  
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CRSO = ZRN + VRN + CK 

o ZRN ….. Základní rozpočtové náklady – rozpočtová cena realizace 

stavebních objektů zjištěna pomocí databáze programu CONTEC 

a RUSO 2016.  

o VRN ….. Vedlejší rozpočtové náklady včetně zařízení staveniště – 

zvolil jsem hodnotu 4% ze ZRN.  

o CK ….. Cena kompletační činnosti zhotovitele, zahrnuje část ceny 

na řízení a kompletaci stavební části stavby. Cena navrhnuta 

pomocí sazebníku Navrhování nabídkových cen kompletační 

činnosti ve výstavbě (UNIKA) – 2 % ze ZRN  

• CDSO …. Cena dokumentace skutečného provedení stavby. Ta činí 25 % 

z ceny PD pro provádění. Cenu jsem stanovil dle sazebníku pro 

navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností 

UNIKA). 

• ZISK …. Hodnotu zisku jsem stanovil 7,5 % ze ZRN. Zisk je již započítán 

v základních rozpočtových nákladech.  

 

Souhrn cen:  

• Cena za PD skutečného provedení stavby = 101 000 Kč  

• Cena za prováděcí PD = 403 000 Kč.                                                                                     

• Základní rozpočtové náklady včetně zisku = 41 268 000 Kč                                     

• Vedlejší rozpočtové náklady = 1 651 000 Kč 

• Kompletační činnost = 825 000 Kč                                                   

 [1,11,12,13] 



- 57 - 
 

 

Tab. 2: Plán nákladů a výnosů [tvorba vlastní] 
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6.7.2 Měsíční finanční plán  

  

Obr. 22 – Měsíční finanční plán zakázky Živnostenský dům [tvorba vlastní] 
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6.7.3   Plánování finančních zdrojů 

 Nedílnou součástí smlouvy o dílo je příloha, která obsahuje způsob 

finančního vypořádání investora a stavební firmy za stavbu v průběhu její 

realizace. Jedná se o finanční plán či platební kalendář. Z toho je patrný i způsob 

zúčtování případně poskytnuté záloh, postupné placení a tvorba pozastávky, 

jestliže je investorem požadována. Pozastávkou je myšlena částka, kterou po 

dokončení díla neproplatí investor stavební firmě, např. z důvodu jistoty, že 

budou v průběhu záruční lhůty dodavatelem plněny povinnosti.  Pozastávka musí 

být nedílnou součástí smlouvy o dílo.  

 Dohodnutý způsob úhrady ve smlouvě o dílo má také dopad na cash flow 

obou zúčastněných stran. Pro dodavatele představuje příjem financí 

v dohodnutém čase a formě.  

 Existuje několik způsobů financování stavebního díla. Nejčastějším 

způsobem je úhrada skutečně provedených prací na základě dílčích faktur za 

dané období, např. měsíčně. Další možností financování jsou dohodnuté platby 

vázané pouze na věcné plnění, kdy je předem dohodnutá částka za provedení 

jednotlivých částí stavby.   

 Finanční plán realizace zakázky Živnostenského domu jsem neměl 

k dispozici, proto jsem si vybral způsob financování způsobem úhrady skutečně 

provedených prací na základě dílčích faktur za 2 měsíce, kdy je současně 

požadována záloha ve výši 10 % z celkové ceny stavební zakázky splatná do 30 

dnů od podepsání smlouvy o dílo. S pozastávkou ze strany investora není 

uvažováno.  

 Finanční plán jednotlivých měsíců je znázorněn v následujících tabulkách.  
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Tab. 3: Finanční plán – 1. čtvrtletí zakázky [tvorba vlastní] 

  

Tab. 4: Finanční plán – 2. čtvrtletí zakázky [tvorba vlastní] 

  

Tab. 5: Finanční plán – 3. čtvrtletí zakázky [tvorba vlastní] 

  

Tab. 6: Finanční plán – 4. čtvrtletí zakázky [tvorba vlastní] 
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Pomocí výpočtu jsem sestavil názorný graf, kde lze vidět propojení 

kumulovaných příjmů a výdajů. Oranžová křivka zobrazuje kumulované výdaje, 

modrá křivka znázorňuje kumulované příjmy. V dalším grafu je znázorněno Cash 

flow firmy v průběhu výstavby.  

 

Graf 1: Kumulované příjmy a výdaje zakázky Živnostenský dům [tvorba vlastní] 

 

Graf 2: Cash flow zakázky Živnostenský dům [tvorba vlastní] 
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7 ZÁVĚR 

 Cílem této bakalářské práce byla aplikace teoretických znalostí 

projektového řízení na konkrétní zakázku. Tímto byl lépe představen průběh 

stavební zakázky a je nutno dodat, že se nejedná o žádný jednoduchý proces. 

Je tedy nutno klást důraz na přesné plánování a organizování zakázky. Pokud 

však dodržujeme dané pravidla, nástroje a mechanizmy v daném stavebním 

podniku, stává se plánování a organizace již nedílnou součástí a celý proces 

řízení nám usnadňuje a umožňuje uspět v konkurenci.  

 Dále mohu rovněž konstatovat, že využití vypracovaného strukturního 

plánu, organigramu a matice zodpovědnosti jako nástrojů projektového řízení ve 

velké míře napomáhá hladkému průběhu realizace zakázky, zpřehlednění a 

snazší koordinaci organizace zakázky. Pro zdárné dosažení ekonomických cílů 

výstavby, ať už z pohledu investora nebo dodavatele, nám slouží vypracovaný 

finanční plán.  

 Toto téma bakalářské práce jsem si vybral z jednoho hlavního důvodu, a 

to nutností použití projektového řízení ve stavebním podniku. Bez přesného 

plánování je již dnes těžké uspět ve velké konkurenci stavebních firem, ať už se 

jedná o firmy, které se zabývají novostavbami malých rodinných domů nebo 

velkých rozsáhlých stavebních děl. 

 Zpracování bakalářské práce bylo možné jen díky vstřícnosti a ochotě mi 

poskytnout projektovou dokumentaci stavby Živnostenského domu a informací 

od společnosti Stavební firma PLUS s.r.o.  

 Úplným závěrem je menší zhodnocení reálné stavby a mnou 

naplánovaných cílů. Dle poskytnutých informací byla doba realizace zakázky 

téměř stejná, jako byla naplánována mnou. Co se týče porovnání z finančního 

hlediska, tak reálná cena zakázky byla nižší, než mnou naplánovaná. To bylo 

způsobeno nepřesnou kalkulací rozpočtu, kdy je potřeba vypracovaný  položkový 

rozpočet stavby, a ten jsem bohužel neměl k dispozici. 
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