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ABSTRAKT 

Téma bakalářské práce je Organizace projektu výstavby. Práce je rozdělena na 
teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení pojmů 
týkajících se projektového řízení. Dále popisuje životní cyklus stavby, účastníky 
projektu, techniky plánování projektu a finančního plánování. Praktická část je 
zaměřena na organizaci projektu výstavby z pohledu plánování času pomocí 
harmonogramu a financování nákladů veřejné zakázky. Tato problematika je řešena 
na konkrétním projektu, kde je investorem město Brno. Jedná se o stavbu 
parkovacího domu.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Projekt, řízení projektu, projektové řízení, veřejná zakázka, harmonogram, 
plánování, životní cyklus projektu, finanční plánování, Ganttův diagram  

ABSTRACT 

The topic of this bachelor thesis is the „Construction Project Organization“. The 
thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part focuses 
on explaining the concepts of project management. It also describes the building life 
cycle, project participants, project planning techniques, and financial planning. The 
practical part is focused on the organization of the construction project - the 
schedule of time planning and the financing of the public procurement. This issue is 
dealt with on a concrete project where the investor is the city of Brno. It is a building 
of a parking lot. 
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1 ÚVOD 

Téma zvolené bakalářské práce je Organizace projektu výstavby. Toto téma jsem si 
zvolila proto, že bych se danou problematikou chtěla zabývat i do budoucna. Úkol 
organizace projektu výstavby je takový, že zajišťuje průběh projektu od fáze iniciace až 
po fázi provozní. Především řídí efektivní využití lidských a peněžních zdrojů. 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část se věnuje teorii, kde se budu 
snažit vysvětlit základní pojmy, které jsou spojeny s projektovým řízením a řízením 
projektu. Dále se budu zabývat účastníky projektu a organizační strukturou. 

Druhá část mé bakalářské práce je praktická. V této části se zabývám výstavbou 
parkovacího domu na ulici Panenská v Brně - Domini Park. Od jednoho ze zaměstnanců 
mi byly poskytnuty podklady, podle kterých byl vypracován časový harmonogram 
doplněný o náklady na výstavbu. Cílem této práce bylo vypracování finančního plánu, 
který vycházel z časového harmonogramu. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 Projekt 

Projekt lze definovat jako jedinečný proces, který sleduje specifický cíl, jenž má být 
splněn. Dále je jasně stanoven datem začátku realizace a   koncem, do kdy má být 
uskutečněn. Je nutné mít určené zdroje a   náklady pro provádění projektu. Každý projekt 
je dočasný, neopakovatelný a   unikátní. Zejména díky tomu, že se provádí pouze jednou 
a   ve většině případů na něm pracuje jiná skupina lidí. Za další faktor jedinečnosti 
můžeme považovat projektová rizika, která se v   projektech objevují. [4] 

2.1.1 Rozdělení projektů 

2.1.1.1 Jednoduchý projekt 

Je charakterizován jako soubor mála činností, při kterých je využíváno obvyklých 
postupů. Má jednoduchý cíl a   podílí se na něm minimum osob. Jedná se především 
o   projekty rodinných domů či objektů podobné náročnosti. Jednoduchý projekt řadíme 
do obvyklého řádu inovace do kategorie 0. až 3. [3] 

2.1.1.2 Speciální projekt 

Mezi speciální projekty řadíme ty projekty, které jsou střednědobé. Jsou 
charakteristické více činnostmi než projekt jednoduchý. V   rámci jednoho projektu se 
řeší několik podprojektů. S   tím souvisí skutečnost, že realizace je nákladnější, a   to vede 
k   využívání více zdrojů. Na speciálních projektech se podílí více osob. Řád inovace je 
zde 3. až 5. [3] 

2.1.1.3 Komplexní projekt 

Jedná se o   dlouhodobé projekty Jsou tvořeny několika činnostmi, které jsou velmi 
nákladné. Mají speciální organizační strukturu, z   čehož vyplývá, že se na realizaci 
takových projektů podílí projektový tým. Je financován mnoha zdroji. Komplexní projekt 
se vyskytuje v   kategoriích 5. až7. [3] 

2.2 Projektové řízení 

Jeho hlavní složkou je projekt. Hlavní funkcí projektového řízení je koordinace 
všech složek při realizaci projektu. Všechny složky projektového řízení lze rozdělit do 
několika znalostních skupin. Jedná se o   řízení integrace, rozsahu, času, nákladů, kvality, 
lidských zdrojů, komunikace, rizika a   nákupu. Všechny tyto oblasti jsou brány pouze 
jako doporučení a   nejsou nijak závazné. [1,2] 



12 

Mezi hlavní řídící složky projektového řízení řadíme: 

 Stanovení cílů a   plánování – jedná se iniciování samotného projektu, shánění 
finančních zdrojů, potřebná dokumentace k   realizaci projektu 

 Organizování – ujasnění organizační struktury projektu, určení hlavního 
manažera projektu a   jeho týmu 

 Vedení lidí – obsazení pracovních pozic v   rámci projektu, motivování 
pracovníků, případné finanční či karierní postupy, odměňování  

 Kontrolování – plnění harmonogramu projektu, zápisy o   procesech, kalkulace 
a   účetnictví 

Řízení projektu (Management of Project) spočívá v   iniciování projektu, jeho 
vypracování a   v   neposlední řadě i   samotné realizaci. Jedná se o   jedinečnou činnost, 
které se už nebude opakovat vzhledem k   jeho specifickým vlastnostem.  

Projektové řízení (Management by Project) je řízení více paralelně probíhajících 
projektů, jejich optimalizace a   organizování.  

Výše zmíněné řídící jednotky – řízení projektu a   projektové řízení – mají za úkol 
koordinovat, organizovat a   realizovat jednorázové akce, které musí být uskutečněny 
v   určitém čase a   plánovaných nákladech, tak aby bylo dosaženo cílů, které byly na 
začátku projektu jasně definovány. [1,3] 

2.3 Zásady projektu 

Pro úspěšné dokončení projektu je dodržování šesti základních zásad tzv. základní 
pravidla projektování: 

 Cílovost – Všichni účastníci projektu, zejména jeho zhotovitel, musí být 
seznámeni, jaký je cíl projektu a   čeho má dosáhnout. Tento cíl musí definovat 
zadavatel, který konkrétně specifikuje nároky na provedení a   to jak časové, 
finanční a   technologické. Tyto požadavky musí být především dosažitelné, aby 
bylo projekt možno zhotovit.  

 Reálnost a   účelnost – Projekt musí být reálný a   účelný. Musí být ověřena 
reálnost všech nároků na projekt – finanční zdroje (vlastní, cizí), materiálové 
zdroje, lidské zdroje. Účelnost spočívá v   podrobnosti vypracované 
dokumentace projektu. 

 Systémovost – Projekt lze chápat jako soubor různých, vzájemně se prolínajících 
činností, které jsou propojeny vazbami. Je důležité se zabývat každou činností 
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a   vazbou zvláště. Pro projektové řízení je nejdůležitější vybrat nejlepší 
z   možných alternativ a   optimalizovat tak průběh realizace. 

 Fázování – Při práci na projektu se musí dbát na zásadu postupného řešení. Jedná 
se o   řešení problému obecného až po jeho konkrétní specifikaci. Tento postup 
nazýváme shora dolů neboli Top-Down. Jsou čtyři fáze projektu: 

 Situace – popis podmínek a   požadavků projektu 

 Koncepce – řešení vazeb mezi činnostmi a   uspořádání prvků 

 Dispozice – přesná specifikace činností a   vazeb mezi nimi, ze 
které plyne realizační dokumentace 

 Realizace – řeší schvalovací řízení, přípravu provádění, budování 
a   zkušební provoz 

Vzhledem k   časové náročnosti je nutné, aby se všechny 4   fáze částečně 
překrývaly. Ovšem před zahájením každé další fáze je potřebné, aby byla 
předchozí fáze schválena a   byly přijaty její podmínky.  

 Systematičnost – Práce na projektu musí dodržovat pravidla jednotného postupu 
a   komunikace. Nápomocné jsou v   této fázi projektu jednotné podklady, 
tabulky, grafy, výkresy a   další dokumenty, které umožňují automatizaci 
jednotlivých činností.  

 Efektivnost – Při práci na projektu je důležité dosažení maximální efektivnosti 
při minimálních nákladech, ať už na materiál, technologie nebo lidské zdroje. Pro 
zachování poslední zásady je nutné během celého průběhu práce na projektu 
propočítávat všechny zmíněné prostředky. [3,5] 

2.4 Životní cyklus projektu 

2.4.1 Fáze předinvestiční  

Je to nejzásadnější fáze života stavby. Za tuto část projektu zodpovídá investor, který 
za pomocí manažera definuje cíle, rozsah a   specifikaci samotného projektu. Pro 
usnadnění investičního rozhodnutí lze využít studii příležitostí. Je to zvláštní druh 
technickoekonomické studie, která porovnává výhody a   nevýhody investování do 
jednotlivých odvětví. Účelem studie příležitostí je zhodnotit všechny alternativy 
a   posoudit, zda je projekt realizovatelný. Poslední slovo má v   této fázi investor, který 
rozhodne, zda je projekt uskutečnitelný a   reálný. Závěrečným dokumentem je investiční 
rozhodnutí. 
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V   předinvestiční fázi jsou pro investora důležité tyto otázky:  

„Proč má být projekt realizován?“  

„Jaký je cíl projektu?“ 

„Kdo bude projekt realizovat?“ 

„Kdy bude projekt realizován?“  

„Kolik bude realizace projektu stát?“ [3,4] 

2.4.2 Fáze investiční 

Jedná se o   nejsložitější a   nejnákladnější část. V   této fázi projektu řešíme 
vypracování plánu, řízení realizace a   vlastní provádění. Mezi dokumentace, které jsou 
klíčové v   investiční fázi, řadíme výsledky průzkumů, dokumentace pro stavební, územní 
a   kolaudační řízení. Finálními výstupy je provádění dokumentace a   dokumentace 
skutečného provedení stavby. Za tuto etapu zodpovídá technický dozor projektu 
a   manažer projektu. Náplní jednotlivých kroků jsou dispozice a   realizace – především 
jmenování hlavního manažera projektu, určení organizační struktury, plánování, 
projektová dokumentace a   následně pak realizace, příprava provozu a   zkušební provoz 
stavby. [3,4] 

2.4.3 Provozní fáze 

Provozní fáze je částí nejdelší. Její začátek je tvořen předáním stavby do užívání. 
Výstupem této fáze je vyhodnocení plánů a   jejich dodržení – zejména časový 
harmonogram a   finanční náklady. Po uvedení stavby do provozu bývají běžné opravy, 
údržba či modernizace. Výstupem této fáze je závěrečná zpráva, ve které se sledují 
náklady a   zisky. Zároveň se projekt analyzuje a   vyhodnocuje. [3,4] 

2.4.4 Fáze likvidační 

Představuje ukončení životnosti stavby a   její následnou demolici. Úplná likvidace 
může být nahrazena rekonstrukcí objektu pro změnu účelu stavby, což vede k   novému 
investičnímu záměru a   stává se tak znovu fází předinvestiční. [3,4] 

2.5 Účastníci projektu výstavby 

Mezi účastníky projektu můžeme zařadit všechny, kteří se na projektu jakkoliv 
podílejí. Jedná se o   fyzické či právnické osoby. Účastníci mohou být rozděleni do dvou 
kategorií –  hlavní a   vedlejší. Mezi hlavní účastníky výstavby řadíme investora, hlavního 
dodavatele stavby a   generálního projektanta. Všichni dále uvedení jsou řazeni do 
vedlejší kategorie. [15] 
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2.5.1 Hlavní 

2.5.1.1 Investor   

Jedná se o   osobu, v   jejíž prospěch je stavba realizována. Vynakládá finanční 
prostředky pro provádění stavby za účelem zisku. Je to hlavní řídící subjekt investiční 
výstavby, jelikož je stavba prováděna za účelem jeho investičního rozhodnutí. Z   tohoto 
důvodu jsou všichni ostatní účastníci výstavby povinni podřídit se investorovi v   rámci 
mezí obecně závazných právních a   technických norem. Investor nemusí být zároveň 
stavebníkem ani budoucím uživatelem stavby. [15] 

2.5.1.2 Vyšší dodavatel stavby   

Jedná se o   dodavatele, který v   rámci své dodávky – vlastní výrobky, práce, služby 
– zahrnuje také kompletaci. Vedle vlastních dodávek zajišťuje také subdodávky od 
menších dodavatelů a   zodpovídá investorovi za včasné dodání, kvalitu a   úplnost 
dodávky. [15] 

2.5.1.3 Generální projektant   

Je posledním ze tří hlavních účastníků výstavby. Zodpovídá za zpracování 
projektové dokumentace, její úplnost, správnost a   včasné zpracování. V   průběhu 
stavby vykonává pro investora autorský dozor, který ověřuje, zda je stavba prováděna dle 
projektové dokumentace. [15] 

2.5.2 Vedlejší 

2.5.2.1 Stavebník  

Je to účastník projektu, který organizuje výstavbu za finanční prostředky investora. 
Ve většině případů v   praxi, bývá stavebníkem přímo investor, ale není to pravidlem. Je 
to osoba, která je za výstavbu přímo zodpovědná a   obvykle jí vzniká ke stavbě vlastnické 
právo. Stavebník nemusí být ani budoucí uživatel stavby. Na jeho žádost bývá vydáno 
stavební povolení a   v   jeho prospěch bude objekt kolaudován. [15] 

2.5.2.2 Vlastník   

Je to osoba, která má vlastnická práva k   pozemkům, na kterých je stavba 
realizována. Je zapsán v   katastru nemovitostí. [3] 

2.5.2.3 Uživatel   

Je účastníkem, který bude realizovanou stavbu užívat. [3] 
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2.6 Zahájení projektu 

Poté co jsou známi všichni účastníci projektu, lze zahájit samotný projekt. Prvním 
krokem k   zahájení, je samotná charakteristika. Projekt spojen s   výstavbou je takový 
projekt, jehož cíl lze dosáhnout prostřednictvím funkční stavby, které je výsledkem 
realizace. Klíčovým krokem k   samotné realizaci je iniciace projektu, která může 
pocházet z   různých zdrojů. Vlastní iniciativa investora, který si chce uchovat 
konkurenceschopnost a   má investiční možnosti. Dále existuje iniciace ze strany státu. 
Jedná se zejména o   veřejné zakázky tzv. přímá iniciativa nebo nepřímá iniciativa která 
vytváří například daňové podmínky. Neméně obvyklá iniciativa přichází z   nařízení třetí 
strany, kterou může být stát či obec. Před samotným zahájením projektu je též nutné 
stanovit cíle projektu. Po specifikaci projektu a   provedení studie proveditelnosti je 
dalším krokem návrh cílů. Vyjádření cílů musí být věcné – velikost funkčních ploch, 
vytížení objektu lidmi, kvalita a   kvantita výstupů. Dále je důležité určit cíle ekonomické, 
které přímo navazují na věcně vyjádřené cíle. Jedná se především o   specifikaci nákladů, 
zisků, návratnosti nebo rentability projektu. Dále by se v   ekonomických cílech měla 
promítnout rizika spojena s   projektem. Posledním z   cílů, které musí investor stanovit, 
jsou cíle investičního procesu v   čase. Je důležité určit si reálný čas, ve kterém má být 
věcných a   ekonomických cílů dosaženo. K   dosažení časových cílů je v   plánování 
využíváno milníků. [3] 

Milníky:   

 Dokončení přípravné fáze (investiční rozhodnutí) 

 Dokončení fáze zadávání realizace (uzavření smlouvy o   realizaci) 

 Dokončení fáze realizační přípravy (zahájení výstavby) 

 Dokončení realizační fáze (zahájení otevření nebo užívání) 

 Vyzkoušení a   vystavení průkazů (uvedení do provozu) 

 Dosažení prahového bodu rentability BEP 

 Dosažení bodu udržitelného bodu rozvoje BUR [3] 
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Obrázek 1 - Průběh nákladů, výnosů a zisku fázemi projektu [3] 

2.7 Řízení a definování výstavbového projektu 

Řízení projektů se řadí do devíti znalostních oblastí: 

1. Integrace – zajišťuje koordinaci napříč všemi částmi projektu – jeho identifikace, 
vymezení, kombinace [16] 

2. Rozsah – přesně specifikuje čeho má projekt dosáhnout a   co mezi cíle naopak 
nepatří, zahrnuje iniciaci, plánování a   definování [17] 

3. Čas – obsahuje procesy, které vedou ke včasnému dokončení projektu [18] 

4. Náklady – sleduje procesy, které zajišťují realizaci projektu v   rámci schváleného 
rozpočtu, zahrnuje plánování zdrojů, odhadování a   rozpočtování nákladů [19] 

5. Kvalita – definuje uspokojení potřeb, pro které byl projekt vytvořen, sleduje 
požadavky a   standardy tak, aby splnil to, co se očekává [3] 

6. Lidské zdroje – zahrnuje procesy, které řídí, organizují a   zefektivňují lidské 
zdroje v   rámci projektu [3] 

7. Komunikace – procesy, které zabezpečují včasné a   patřičné získávání, sbírání, 
řešení, ukládání a   poskytování informací [3] 
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8. Rizika – jedná se o   procesy, které zajišťují identifikaci a   analýzu rizik, 
monitorování a   kontroly rizik v   průběhu projektu a   jejích případné řešení [3] 

9. Nákupy – jde především o   dodavatele a   zabezpečení dodávky materiálu 
a   služeb z   vnějšku organizace [3] 

Mezi prostředky řízení patří:  

1. Plánování – jedná se o   stanovení cílů, zdrojů a   časové uspořádání realizace 
vedoucí ke zdárnému cíli 

2. Organizování – jde zejména o   uspořádání lidských zdrojů a   prostředků  

3. Operativní řízení – předchází nebo řeší odchylky od plánované realizace 

Kvalitu řízení ovlivňuje: 

1. Rozhodování – v   návaznosti na studie hledá a   optimalizuje varianty 

2. Ovlivňování – řídící působení vedoucího na spolupracovníky 

3. Získání, zpracování a   přenos informací – v   potřebném množství a   kvalitě [3] 

2.8 Organizační struktura projektu 

Jedná se o   dočasné uspořádání lidí, kteří zajišťují přípravu a   provádění projektu. 
Je potřeba sestavit projektový tým, který je koordinovaný manažerem projektu. 
Organizační struktura je vytvářena při plánování projektu. Definuje personální obsazení 
funkcí, jejich odpovědnost a   pravomoc. Za tvorbu je zodpovědný manažer projektu, 
který nominuje konkrétní spolupracovníky na projektu.  [2,3] 

Při tvorbě organizační struktury a poté organizačního týmu je vhodné vycházet 
z logického rámce projektu a sestavit tak tým, který bude schopen řídit jednotlivé části. 
Při postupném provádění stavby je možné členy týmu vyměňovat tak, aby bylo možné 
řídit části projektu, které budou v průběhu výstavby měněny. [6] 

Pokud se jedná o rozsáhlé komplexní projekty, je nutno definovat tzv. statutární 
orgán projektu. Ten nejčastěji zastupuje generální ředitel společnosti, která výstavbu 
zhotovuje. Statutární orgán má v kompetenci rozhodovat o všech náležitostech projektu. 
[6] 
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Obrázek 2 - Obecná organizační struktura projektu [7] 

2.8.1 Matice zodpovědnosti 

Matice zodpovědnosti jasně vymezuje kompetence, které zastávají jednotliví 
účastníci výstavby. Každý z přímých účastníků nese zodpovědnost za konkrétní 
projektové výsledky. Způsobů, kterými lze matici zodpovědnosti sestavit, je mnoho. 
Nejběžnějším způsobem je využití tzv. RACI matice. 

 R – responsible – člen týmu, který zodpovídá za plnění dílčího úkolu v projektu 

 A – accountable – osoba, která ručí za správnost a efektivnost při výkonu úkolu; 
tato osoba pouze deleguje a řídí úkol, tudíž se na něm sám nepodílí 

 C – consulted – konzultant, který se vyjadřuje k výsledku úkolu 

 I – informed – účastníci projektu, kteří by měli dostávat informace o průběhu 
plnění 

Základní pojetí matice zodpovědnosti spočívá v tom, že se sestaví tabulka, ve které 
budou ve sloupcích zobrazeni všichni členové organizační struktury. Řádky matice 
obsahují názvy jednotlivých úkolů, které projekt obsahuje dle WBS. Do tabulky se poté 
vyplňuje, který subjekt úkol řídí, kdo je za danou činnost zodpovědný, kdo je 
dodavatelem a zadavatelem příslušného úkolu. Při postupu podle RACI matice zobrazuje, 
kdo zodpovídá, kdo ručí, kdo je konzultantem a kdo je v roli toho, kdo má být 
informován. [2,6,7] 
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2.9 Časové plánování projektu 

První časové plány jsou sestavovány již v předinvestiční fázi na úrovni studií pro 
rozhodnutí o realizaci projektu. Obvykle se takto definují hlavní milníky, které jsou ve 
fázi přípravné. Jedná se například o získání stavebního povolení, kolaudační řízení, 
rozhodující stavební přípravy atd. Podrobnější časové plány se objevují ve fázi zadávání 
provádění projektu. Plnění těchto plánů je zabezpečeno mezi investorem a zhotovitelem. 
Na tyto navazují podrobněji zpracované časové plány, které se vyskytují v příslušných 
částech projektu a jsou zpracovávané v několika úrovních. U jednoduchých projektů se 
zpracovává pouze jedna úroveň. U projektů složitějších se obvykle vyskytuje tři až čtyři 
úrovně, na kterých bývá vytvořen časový plán. [3] 

2.9.1 Souhrnný časový plán 1. stupně (koordinační) 

Tento plán slouží především managementu projektu nebo managementu provádění 
projektu. Jedná se o konečný plán, který je zpracován na úrovni dokumentace Basic 
Design (všechna zařízení a stavební objekty a jejich umístění v prostoru). Zahrnuje 
všechny fáze provádění projektu, zobrazuje jejich návaznosti a možnosti, které činnosti 
lze provádět najednou. Plán umožňuje kontrolu na základě milníků, které jsou stanoveny 
ve smlouvě. Milníky mohou být určeny investorem a jejich dodržení může vést k výběru 
příslušné nabídky. Výstupem bývají obvykle úsečkové grafy, které zobrazují klíčové 
termíny pro příslušnou realizaci projektu. [3] 

2.9.2 Realizační časový plán 2. stupně 

Zpracovává se na základě prováděcí dokumentace – Detail Design. Tyto časové 
harmonogramy zobrazují detailnější informace o realizaci projektu. Na časovém plánu se 
podílí hlavní účastníci výstavby za jednotlivé části projektu. Ty pak kompletuje manažer 
projektu. Realizační časové plány se provádějí zejména u projektů, které tvoří více 
provozních souborů a stavebních objektů. Zpracováním takového harmonogramu 
získáme první informace o plánovaném rozsahu a časové náročnosti jednotlivých 
provozních souborů a stavebních objektů. [3] 

2.9.3 Skupinový harmonogram – plán 3. stupně 

Tyto časové plány se zpracovávají jako mezistupně pro speciální a komplexní 
projekty. Navazují na realizační časové plány, které rozdělí do menších skupin. 
Harmonogramy se zpracovávají postupně pro jednotlivé fáze projektu. Jako první se 
obvykle zpracovávají činnosti, které se týkají prováděcí dokumentace projektu a zajištění 
dodávek a prací. Tato část má velmi malý podíl na projektu, ale je časově náročná. 
Dodržení těchto termínů je důležité pro plnění dalších částí realizace. Při větším množství 
činností lze harmonogramy provádět samostatně a následně je spojit v jeden časový plán. 
[3]  
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2.9.4 Podrobný harmonogram pro sledování progresu – plán 4. stupně 

V tomto harmonogramu se detailněji zpracovávají informace z plánu 3. stupně. 
Skupinové činnosti jsou ohodnoceny zdroji – například normohodiny, finance, fyzikální 
jednotky a jiné. Tyto podklady jsou důležité pro sledování a vyhodnocení skutečného 
plnění projektu. Podrobné harmonogramy se vypracovávají ve všech skupinách činností 
prováděných v projektu. Při zahájení plánování 4. stupně většinou chybí dostatek 
informací ke zpracování časového plánu. Kompletní časový harmonogram se zpracovává 
s šedesáti nebo devadesátidenním časovým odstupem. V průběhu těchto dní manažeři 
projetu nashromáždí podklady pro detailní zpracování harmonogramu. [3] 

2.10  Techniky plánování projektu 

Předmětem plánování je proces, při kterém se projekt připravuje a následně realizuje. 
Činnost vytváří základní prvek tohoto procesu. Rozsah a charakter projektu bývá různý a 
na jednotlivé části může být konkrétní proces členěn různými způsoby. V případě řízení 
jednoduchých projektů lze vystačit s jednoduchými nástroji. V případě projektů 
speciálních a komplexních vychází pořízení a užívání nástrojů řízení obvykle z použití 
dvou metod:  

 Ganttovy diagramy 

 Síťové analýzy 

 Kombinace obou metod [2,3] 

2.10.1 Ganttovy diagramy 

Jedná se o grafické znázornění činností a jejich posloupnosti. Diagram zobrazuje 
horizontálně – ve sloupcích – časové období ve kterém se daná činnost plánuje. Podle 
toho, v jakém časovém úseku je projekt plánován se volí, zda se čas bude měřit ve dnech, 
týdnech, měsících či rocích. Vertikálně – v řádcích – se zobrazují jednotlivé úkoly. Tyto 
činnosti jsou seřazeny podle toho, jak na sebe v plánu projektu logicky navazují.  

Nejčastěji se Ganttův diagram využívá při plánování úkolů v rámci jednoho projektu.  
V praxi se používá jednoduchá forma pouze pro grafické znázornění činností v rámci 
jednoho projektu v čase, které jde zrealizovat pomocí tabulky – například MS Excel nebo 
MS Project. [10] 
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Obrázek 3 - Ukázka Ganttova diagramu [20] 

2.10.2  Síťová analýza 

Jedná se o skupinu metod, které se využívají v případech, kdy je třeba analyzovat či 
optimalizovat síť vzájemně propojených činností projektu.  

 S metodou síťové analýzy souvisí pojem síťový graf. Jedná se o zobrazení projektu 
ve formě grafu, který zobrazuje jednotlivé úkoly a vazby mezi nimi. V projektovém řízení 
se lze setkat s grafy, které jsou hranově a uzlově definované. U hranově ohodnocených 
grafů hrany představují úkol v projektu a uzly jejich návaznost. U uzlově definovaných 
grafů zobrazují uzly činnosti a hrany vztahy mezi nimi. [2,11] 

Síťovou analýzu lze rozdělit do několika dílčích skupin: 

 Metoda CPM 

 Metoda CCM 

 Metoda PERT 

2.10.2.1 Metoda CPM 

Jde o metodu kritické cesty a patří mezi základní deterministické metody síťové 
analýzy. Úkolem CPM je zjištění doby trvání projektu na základě tzv. kritické cesty. 
Jedná se o sledování jednotlivých činností, které na sebe navazují s nejmenší časovou 
rezervou. CPM pomáhá usnadnit efektivní časovou organizaci dílčích úkolů, které na 
sebe v projektu navazují. [12] 

Kritická cesta je nejdelší možná cesta z bodu A - počátečního bodu grafu - do bodu 
B - koncového bodu grafu. Každý projekt má vždy minimálně jednu kritickou cestu, na 
kterou je potřeba se zaměřit při plánování, pokud má být projekt dokončen včas. Pro 
kritické úkoly platí, že jejich časová rezerva je rovna nule. To znamená, že pokud se doba 
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začátku tohoto úkolu zpozdí nebo se úkol prodlouží, bude to mít vliv na konečné datum 
projektu. [12] 

2.10.2.2 Metoda CCM 

Metoda CCM neboli metoda kritického řetězce. Jedná se o nadstandartní techniku u 
síťové analýzy. Přímo navazuje na metodu CPM, pouze je doplněna o dostupnost a 
použití zdrojů. Cílem metody CCM je stanovení kritické cesty na základě délky tzv. 
kritického řetězce. Jde o sled činností, které mají nulovou rezervu a jsou navíc doplněny 
o zdroje. Pojem kritický řetězec nahrazuje pojem kritická cesta, která je využita při 
metodě CPM. [13] 

Kritický řetězec je nejdelší možná cesta z počátečního bodu grafu do bodu 
koncového. Navíc bere v úvahu kapacitní omezení daná zdroji. Každý projekt má 
minimálně jeden kritický řetězec, na který je potřeba se zaměřit při plánování, pokud má 
být projekt dokončen včas. Datum, kdy má být dokončen poslední úkol v kritickém 
řetězci, je zároveň datum dokončení projektu.  Pro kritické úkoly platí, že jejich časová 
rezerva je rovna nule. To znamená, že pokud se doba začátku tohoto úkolu zpozdí nebo 
se úkol prodlouží, bude to mít vliv na konečné datum projektu. [13] 

2.10.2.3 Metoda PERT 

Jedná se o standartní techniku síťové analýzy. Metoda PERT zjednodušuje metodu 
kritické cesty. Tuto metodu lze využít u složitých projektů, které mají stochastickou 
povahu. Cílem metody PERT je uspořádat činnosti za sebou tak, aby bylo zajištěno 
dodržení termínů s dostatečně vysokou pravděpodobností. Od metody CPM se PERT 
rozlišuje tím, že doba trvání činností není přesně známá, nýbrž je dána pouze s určitou 
pravděpodobností. Metoda PERT je využívána zejména v rámci řízení projektů a 
v oblasti logistiky a dopravy. [14] 

2.11  Finanční plánování 

V předinvestiční fázi je nutné řešit, jakým způsobem bude projekt financován. 
Nástrojem k zajištění financování projektu je provedení finanční analýzy. Výstupem této 
analýzy bývá studie, která je podkladem pro rozhodnutí, zda projekt bude realizován a 
v jaké koncepci. Při vyhodnocení finanční analýzy, které bude vyhodnocena jako 
proveditelná, je prováděno finanční plánování projektu, jehož předmětem je: 

 Řízení procesu získávání finančních zdrojů, a to jak zdroje vlastní – například 
vlastní kapitál, tak zdroje cizí – například bankovní úvěry. 

 Optimalizace průběhu umístění finančních zdrojů, které budou pokrývat průběh 
nákladů. 
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Vzhledem k časové náročnosti složitějších projektů je nutné brát během finančního 
plánování ohled na rizika, která obvykle vedou k prodloužení doby realizace projektu, ale 
také specifická finanční rizika. Jedná se zejména o rizika úvěrová, úroková, kurzová, 
cenová a jiné. 

Z pohledu vyššího dodavatele – například zhotovitele stavby – probíhá finanční 
plánování obdobně. Rozhodující je smluvní sjednání platebních podmínek. Zejména 
rozvržení plateb a poskytování záloh investorem. Hlavním úkolem finančního plánu jsou 
dvě hlediska, která je nutné skloubit dohromady: 

 Účetní – dosažení očekávaných příjmů a výdajů 

 Finanční toky – řízení cashflow a likvidity 

Finanční plán je výsledkem součinnosti managementu projektu s finančním a 
účetním útvarem konkrétního podniku, který projekt realizuje. V závislosti na finanční 
plán je nutné sestavit platební kalendář. Ten stanovuje sled a postup plateb. V časovém 
rozvržení je možnost stanovit termíny plateb – ať už nejdříve možné nebo nejpozději 
přípustné.  

Potřeba finančních prostředků se plánuje podle platebního kalendáře. Zohledňují se 
zdroje čerpání, termíny a výše finančních prostředků. Vzhledem k inflaci se obvykle 
usiluje o přijetí financí co nejdříve a uvolňování plateb co nejpozději. [2,3] 

2.12  Financování projektů 

V předinvestiční fázi je nutné řešit, jakým způsobem bude projekt financován. 
Nástrojem k zajištění financování projektu je provedení finanční analýzy. Výstupem této 
analýzy bývá studie, která je podkladem pro rozhodnutí, zda projekt bude realizován a v 
jaké koncepci. Při vyhodnocení finanční analýzy, které bude vyhodnocena jako 
proveditelná, je prováděno finanční plánování projektu, jehož předmětem je: 

 Řízení procesu získávání finančních zdrojů, a to jak zdroje vlastní – například 
vlastní kapitál, tak zdroje cizí – například bankovní úvěry. 

 Optimalizace průběhu umístění finančních zdrojů, které budou pokrývat průběh 
nákladů. 

 Uvolňování plateb dodavatelům podle smluvních podmínek.  

 Kontrola průběhu provádění z pohledu čerpání nákladů v jednotlivých 
technologických etapách. 
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Cena za provedené práce, dodávky a služby se stanovuje dohodou mezi investorem a 
dodavatelem – zhotovitelem. Obvykle bývá cena jasně stanovena, a to ve smlouvě o dílo 
nebo ve smlouvě o provedení práce. Cena může být stanovena takto: 

 Pevná – vhodná v případě, kdy jsou jasně stanovené práce s dobou trvání do 
jednoho roku; za riziko, které je způsobeno inflačním vývojem je zodpovědný 
zhotovitel 

 Pružná – používá se u projektů, které mají dobu trvání více než jeden rok a počítá 
se s vlivem inflace 

 Hodinová sazba – využívá se v případech, kdy se obtížně stanovuje rozsah práce 
pří důvěře mezi investorem a zhotovitelem nebo v případě, kdy se dá kontrolovat 
čas a dodržování termínů 

 Procentuální sazba – počítá se z celkových nákladů na realizaci projektu; používá 
se zejména ke stanovení ceny za inženýrskou a projekční činnost 

 Denní sazba s provozními náklady – k dohodnuté denní sazbě se připočítávají 
náklady, které objektivně vznikly podle skutečných nákladů ve struktuře podle 
smlouvy [3] 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

V   praktické části mé bakalářské práce se budu zabývat organizací projektu 
výstavby. Jedná se o výstavbu parkovacího domu na ulici Panenská v Brně – Domini 
Park. Na jeho výstavbě se podílely české firmy, které mi poskytly materiály 
k vypracování časového harmonogramu a finančního plánu. Jedná se o státní zakázku, 
kde investorem byly Brněnské komunikace a.s. 

3.1 Parkovací dům Domini Park 

Účelem užívání stavby je parkovací dům pro osobní automobily, nájemní jednotka 
pro kulturní akce, veřejné WC, nájemní jednotka pro kavárnu a   nájemní jednotka pro 
obchod. Kapacita parkovacích míst je 360 pro osobní vozidla a   10 míst je vyhrazeno pro 
motocykly. [8] 

3.1.1 Architektonické řešení 

Objekt je navržen jako místo pro odkládání aut s   parkovacími plochami ve dvou 
vícepodlažních blocích posunutých vůči sobě výškově o   polovinu tak, aby byl prostor 
parkování intenzivně využit. Objekt je navržen jako jedna hmota, nahoře ustupující 
k   převýšenému nároží. Objem budovy dokončuje blok Magistrátu a „zaplňuje proluku“ 
po dřívější nízkopodlažní historické zástavbě odstraněné v   první polovině 20. století. 
V   parteru je u   nároží objektu navržena kavárna s   pohledovou vazbou na průchod přes 
schodiště k   ulici Veselá. Na severní straně objektu je nově řešeno schodiště a   šikmý 
chodník (rampa) propojující ulici Panenskou s   prostorem Husovy třídy. Nadzemní část 
tvoří 8   nízkých parkovacích podlaží plus nájemní prostor (galerie) na střeše. V   parteru 
do ulice Panenské jsou vstupy do parkovací části, veřejných WC, kavárny a   menší 
nájemní jednotky. V   suterénu je objekt napojen na kolektor v   ulici Panenská, 
s   možností vstupu z   kolektoru do objektu a   transportu nosítek se zraněným 
z   kolektoru na ulici přes prostory parkovacího domu. [8] 

3.1.2 Urbanismus 

Plocha určená k   zástavbě se nachází v   centru města, v   návaznosti na historický 
areál Zemského sněmu – dnes sídlo magistrátu města. Staveniště je ploché území na konci 
bloku, pod hranou změny výškových úrovní (mezi ulicí Panenská a   prostorem Husovy 
třídy je rozdíl cca 3 ,6m). Sousední objekty jsou památkově chráněné budovy 
a   konstrukce (hradební zeď) z   různých historických období. Parcela je vymezena 
z   jihu štíty sousedního objektu magistrátu, ze západu gotickou hradební zdí, z   východu 
prodloužením uliční fronty magistrátu v   ulici Panenská a   ze severu veřejným 
průchodem mezi ulicí Panenská a   Husovou třídou - cca na úrovni severní fasády budovy 
uměleckoprůmyslového muzea. Plocha je dnes nezastavěná, dříve byla využívána jako 
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parkoviště a   parčík. Z   hlediska dostupnosti pro stavební proces se jedná o   území 
obtížné. [8] 

Stavební objekty: 

 SO01 Parkovací dům 

 SO02 Výjezdová rampa a vjezdové portály 

 SO03 Venkovní schodiště a opěrná stěna OZ3 

 SO04 Opěrná stěna OZ4 

 SO05 Chodník pro pěší 

 SO06.1   Úprava zpevněných ploch v ulici Panenská 

 SO06.2   Úprava zpevněných ploch v úrovni ulice Husova 

 SO07 Sadové úpravy  

Inženýrské objekty: 

 IO01 Přípojka vodovodu 

 IO03 Přívod NN  

 IO04 Přípojka horkovodu 

 IO06 Provizorní výstup z   kolektoru a   provizorní odvětrání kolektoru 

 IO07 Mikropilotová stěna 

 IO08 Oplocení staveniště (objekt ZS) 

 IO22.1   Kanalizace 

 IO22.2   Kanalizace – přípojky uličních vpustí 

 IO22.3   Rušená kanalizace 

 IO25 Přeložka NN (řeší samostatná dokumentace na základě smlouvy stavebníka 
s   EON a.s  .) 

 IO28 Přeložka sdělovacího kabelu O2 (pouze stavební část, šachty, kabelovod) 
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 IO28.1   Přípojka vedení elektronických komunikací (pouze stavební část, šachty, 
kabelovod) 

 IO29 Optický kabel BKOM 

 IO30 Přeložka veřejného osvětlení 

 IO40 Ochrana horkovodu a zaslepení nefunkční větve parovodu 

 IO55 Přeložka plochy chodníku 

 IO56.1   Příjezdová komunikace 

 IO56.2   Příjezdová komunikace – úprava chodníku v ulici Husova 

 IO60 Související úpravy na pozemku hotelu International 

Provozní soubory: 

 PS01 Výtahy 

 PS02 Záložní zdroje 

 PS03 Slaboproudé systémy provozu parkovacího domu 

 PS04 Kamerový systém 

 PS05 Elektrická zabezpečovací signalizace 

 PS06 Strukturovaná kabeláž 

 PS07 Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas 

3.1.3 Stavební řešení 

Navržená stavba parkovacího domu má obdélníkový půdorys o   rozměrech 43,0 m 
x   35,7 m s   jedním skoseným rohem a   největší výškou od upraveného terénu 24,2 m 
(zkosené nároží). Stavba má 8 nadzemních podlaží a 2 podzemní podlaží. Hromadné 
garáže mají kapacitu 360 parkovacích stání pro automobily, z nich je 9   navrženo pro 
osoby se změněnou schopností pohybu a 4 pro osoby doprovázející dítě v kočárku, jedno 
parkovací stání ve 2. suterénu je vyhrazeno pro služební potřebu správce budovy. 
V objektu je dále zřízeno 10 parkovacích stání pro motocykly. Pro provoz osobních aut 
v garážích jsou navrženy čtyři polorampy na každém patře. Rampy jsou jednosměrné, 
s opačným sklonem ve dvojici. Každá dvojice je umístěna na opačném místě středního 
traktu parkovacích míst. [8] 
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Objekt SO 01 bude založen na vrtaných hlubinných pilotách a na nich uložené 
železobetonové základové desce z   vodostavebního betonu, která bude společně 
s   podzemními obvodovými stěnami tvořit vodotěsnou konstrukci tzv. „bílé vany“. 
Nosná konstrukce objektu vč. schodišť bude z   monolitického železobetonu a   bude 
tvořena ve všech podlažích svislými stěnami a sloupy v modulu cca 8x8m 
a   vodorovnými stropními deskami. Komunikační polorampy ve všech podlažích budou 
tvořeny šikmými deskami rovněž z   monolitického železobetonu. Prostorové ztužení 
objektu budou zajišťovat železobetonová komunikační jádra se schodišti a   výtahovými 
šachtami a   monolitické obvodové stěny. [8] 

Spodní stavba objektu bude provedena do stavební jámy s   kolmými stěnami 
zajištěnými konstrukcí pažení. Ta bude na volných stranách jámy tvořena záporovou 
stěnou ze svislých vetknutých a   kotvených ocelových zápor a   plošného pažení 
z   vodorovných dřevěných fošen. Na stranách se stávající zástavbou je po obvodu 
provedena stávající železobetonová pilotová stěna (statická sanace budov z   počátku 90. 
let minulého století), ta bude v   rámci zajištění stavební jámy dočasně posílena 
přikotvením vrtanými zemními kotvami (na straně nové radnice) resp. rozepřena do dna 
jámy (na straně hradební zdi). [8] 

Podlahy v   parkovacích a   komunikačních prostorách pojížděných automobily 
budou tvořené tenkovrstvou úpravou broušeného povrchu železobetonové stropní desky 
– pojízdnou polyuretanovou stěrkou zajišťující ochranu konstrukce proti působení vody, 
ropných látek a   chloridů. [8] 

Objekt bude zastřešen plochými střechami s   atikami ve třech výškových úrovních, 
které jsou dané počtem podlaží v   jednotlivých částech objektu. Nad pojízdnou střechou 
se střešním parkovištěm v   8. NP je navržena pergola z   ocelových profilů s   barevnou 
povrchovou úpravou. Na zbývající vyšší částí ploché střechy v   8. NP bude zřízena 
pochůzí střešní terasa náležející k   pronajímatelnému kulturnímu prostoru (galerii). 
Volné konce terasy budou ukončeny ocelovým zábradlím na atice v   totožném barevném 
provedení jako pergola. [8] 

3.1.4 Proces výstavby 

Vzhledem ke složitému přístupu na staveniště je nutné postup výstavby rozdělit do 
několika na sebe navazujících fází, které se musí realizovat postupně a   jsou na sobě 
závislé. [9] 

3.1.4.1 1. fáze 

• zahájení stavby, příprava území, část zajišťovacích a   bouracích prací 
(mikropilotová stěna a   zasypání historického sklepa u magistrátu, odstranění 
venkovního schodiště a   zpevněných ploch u   hotelu) 
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• dokončení plošného záchranného archeologického výzkumu (ZAV) započatého 
v   r. 2009 (Archaia Brno o.p.s.) - dokončení plošného ZAV bude probíhat dle 
předpokládaného plánu uvedeném ve zprávě společnosti Archaia z r. 2009 po 
dobu cca 6 - 8   týdnů 

• odstranění zbytků původních stavebních konstrukcí a   úprava terénu v   místě 
parkovacího domu (v   této počáteční fázi výstavby nebude možná staveništní 
doprava z   prostoru Panenské ulice na ulici Husova, doprava přes Dominikánské 
náměstí pouze v   omezené tonáži do 6,5 t) [9] 

3.1.4.2 2. fáze (po dokončení ZAV): 

• nasypání jednorázové zemní rampy pro sjezd pilotovací soupravy na ulici 
Husova na ulici Panenská a   její následné odstranění (zeminu možno použít pro 
vyrovnání pilotovací pláně objektů SO 01 a   SO 04) 

• pilotovací práce pro založení opěrné stěny SO 04 vč. hluchého vrtání 

• záporové pažení jámy pro SO 04 

• vrtné práce pro pažení jámy výjezdové rampy SO 02 

• stavba opěrné železobetonové stěny SO 04 (severní strana staveništní rampy) vč. 
statického podchycení VZT kanálu hotelu (východní strana) 

• vybudování záporového pažení (jižní strana stav. rampy) a   násypu sjezdu pro 
staveništní dopravu z   ulice Husova na úroveň ulice Panenská 

• nutné přeložky stávajících veřejných inženýrských sítí (vedeno po rampě) – 
nízké napětí, veřejné osvětlené, sdělovací kabely Telefonica O2 [9] 

3.1.4.3 3. fáze 

• svislé nosné prvky konstrukce zajištění stavební jámy – vrtané piloty a   zápory 

• dokončení demolicí a   demontáží stávajících stavebních konstrukcí 
a   zpevněných ploch v   rozsahu staveniště, předkop do úrovně pilotovací roviny, 
zásypy historických sklepů v ulici Panenská, finální vyrovnání pilotovací pláně 
objektu SO 01 

• vrtané šikmé zemní kotvy konstrukce zajištění stavební jámy 

• vrtané piloty pro založení SO 01 vč. hluchého vrtání 

• dokop stavební jámy vč. odstranění stavebních konstrukcí historických sklepů 
v   nutném rozsahu, torkretáž a   výdřeva stěn stavební jámy (v   průběhu 
provádění postupného snižování dna stavební jámy je nutno počítat s   možností 
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provádění dalších lokálních archeologický výzkumů v   místech původních 
historických jímek známých nebo nově objevených a   to do hloubky cca 3   - 
6   m   pod úroveň ulice Panenská) 

• provedení provizorního výlezu z   podzemního kolektoru ulice Panenská [9] 

3.1.4.4 4. fáze 

• základová deska a   podzemní stěny objektu SO 01 (bílá vana) 

• montáž věžového jeřábu 

• hrubá stavba objektu parkovacího domu SO 01 [9] 

3.1.4.5 5. fáze 

• demontáž věžového jeřábu 

• dokončovací práce uvnitř objektu parkovacího domu 

• výkop stavební jámy a   stavba výjezdové rampy SO 02 vč. statického 
podchycení VZT kanálu hotelu (západní strana) [9] 

3.1.4.6 6. fáze 

• zpevněné a   nezpevněné plochy 

• příjezdová komunikace a   stavební úprava vjezdu z   ulice Husova 

• sadové úpravy [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4- Parkovací dům Domini Park [21] 
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3.2 Harmonogram výstavby 

Česká stavební firma mi poskytla podrobný harmonogram zpracovaný v programu 
MS Project. Harmonogram byl vypracován podrobně na základě položkového rozpočtu. 
Nebyl doplněn o náklady spojené s výstavbou, ze kterých by vycházelo následné 
financování výstavby. Podle tohoto podrobného časového plánu jsem vypracovala vlastní 
harmonogram, který zobrazuje všechny technologické etapy výstavby. Ty jsem doplnila 
o náklady, které mi byly poskytnuty z rozpočtu. To vše bylo zpracováváno v programu 
MS Project. 

3.2.1 Microsoft Project 

Jedná se o software pro řízení projektů. Umožňuje tvorbu časových harmonogramů, 
síťových diagramů a dalších. Časové plány jsou tvořeny na základě Ganttova diagramu, 
který zobrazuje průběh jednotlivých částí projektu. MS Project znázorňuje, které činnosti 
na sebe navazují případně rezervy, které vznikají. 

V softwaru MS Project lze pracovat i se síťovým diagramem, který je generovaný 
podle toho, jak je výstavba plánovaná. V případě časově náročných projektů můžeme 
klást důraz na úkoly, které se vyskytují v kritické cestě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 – Prostředí MS Project [zdroj vlastní] 
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Obrázek 6 – Ukázka původního harmonogramu [22] 

 

3.3 Finanční plán 

Na základě nově vypracovaného harmonogramu jsem vypracovala finanční plán 
výstavby. Program MS Project vygeneroval z harmonogramu měsíční náklady po celou 
dobu výstavby. S těmito náklady jsem dále pracovala v programu MS Excel, pomocí 
kterého jsem vytvořila finanční plán. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7– Prostředí nákladů v softwaru MS Project [zdroj vlastní]
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Harmonogram 1-  Nově vytvořený harmonogram doplněný o náklady [zdroj vlastní]
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Tabulka 1 – Finanční plán [zdroj vlastní]

FINANČNÍ PLÁN 

Příjmy 
kumulované 

Příjmy 
Časová 

osa 
Ztráta/zisk Náklady 

Náklady 
kumulované 

0 Kč  10/2014 -16 415 Kč 16 415 Kč 16 415 Kč 
0 Kč  11/2014 -344 705 Kč 328 290 Kč 344 705 Kč 
0 Kč 15 000 Kč 12/2014 -829 575 Kč 484 870 Kč 829 575 Kč 

15 000 Kč 340 000 Kč 1/2015 -1 411 835 Kč 597 260 Kč 1 426 835 Kč 
355 000 Kč 500 000 Kč 2/2015 -2 013 741 Kč 941 906 Kč 2 368 741 Kč 
855 000 Kč 600 000 Kč 3/2015 -2 652 425 Kč 1 138 684 Kč 3 507 425 Kč 

1 455 000 Kč 940 000 Kč 4/2015 -4 961 250 Kč 2 908 825 Kč 6 416 250 Kč 
2 395 000 Kč 1 150 000 Kč 5/2015 -14 464 368 Kč 10 443 118 Kč 16 859 368 Kč 
3 545 000 Kč 2 900 000 Kč 6/2015 -24 585 134 Kč 11 270 766 Kč 28 130 134 Kč 
6 445 000 Kč 8 000 000 Kč 7/2015 -28 905 863 Kč 7 220 729 Kč 35 350 863 Kč 
14 445 000 Kč 10 000 000 Kč 8/2015 -26 723 714 Kč 5 817 851 Kč 41 168 714 Kč 
24 445 000 Kč 6 000 000 Kč 9/2015 -26 635 565 Kč 9 911 851 Kč 51 080 565 Kč 
30 445 000 Kč 5 850 000 Kč 10/2015 -28 420 888 Kč 7 785 323 Kč 58 865 888 Kč 
36 295 000 Kč 9 950 000 Kč 11/2015 -28 017 954 Kč 5 447 066 Kč 64 312 954 Kč 
46 245 000 Kč 7 800 000 Kč 12/2015 -23 230 991 Kč 5 163 037 Kč 69 475 991 Kč 
54 045 000 Kč 5 450 000 Kč 1/2016 -20 666 200 Kč 5 235 209 Kč 74 711 200 Kč 
59 495 000 Kč 5 200 000 Kč 2/2016 -24 438 407 Kč 9 222 207 Kč 83 933 407 Kč 
64 695 000 Kč 5 250 000 Kč 3/2016 -43 558 238 Kč 24 319 831 Kč 108 253 238 Kč 
69 945 000 Kč 8 000 000 Kč 4/2016 -58 982 849 Kč 20 674 611 Kč 128 927 849 Kč 
77 945 000 Kč 20 000 000 Kč 5/2016 -67 930 335 Kč 16 947 486 Kč 145 875 335 Kč 
97 945 000 Kč 20 700 000 Kč 6/2016 -79 687 401 Kč 31 757 066 Kč 177 632 401 Kč 
118 645 000 Kč 15 000 000 Kč 7/2016 -93 185 449 Kč 34 198 048 Kč 211 830 449 Kč 
133 645 000 Kč 29 000 000 Kč 8/2016 -78 811 120 Kč 625 671 Kč 212 456 120 Kč 
162 645 000 Kč 30 000 000 Kč 9/2016 -50 057 337 Kč 246 217 Kč 212 702 337 Kč 
192 645 000 Kč 630 000 Kč 10/2016 -20 057 337 Kč 0 Kč 212 702 337 Kč 
193 275 000 Kč 246 217 Kč 11/2016 -19 427 337 Kč 0 Kč 212 702 337 Kč 
193 521 217 Kč 0 Kč 12/2016 -19 181 120 Kč 0 Kč 212 702 337 Kč 
193 521 217 Kč 19 181 120 Kč 11/2021 -19 181 120 Kč 0 Kč 212 702 337 Kč 

212 702 337 Kč 0 Kč 12/2021 0 Kč 0 Kč 212 702 337 Kč 
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Náklady dle prostavěnosti parkovacího domu budou fakturovány tak, že zhotovitel 
stavebního objektu vystaví Zjišťovací protokol. Na základě Zjišťovacího protokolu 
stavební firma vystaví fakturu, a to do 15 dnů od jeho podepsání. Splatnost faktur bývá u 
veřejných zakázek 30 dní. Příjmy za prostavěnou část budovy obdrží zhotovitel 
stavebního objektu za 2 měsíce.  

Po dokončení výstavby má investor právo nárokovat si tzv. „zádržné“. Jedná se o 
částku, která bývá z pravidla u veřejných zakázek ve výši 10 % z celkové ceny stavebního 
díla. Tato částka bude zhotoviteli vyplacena po uplynutí záruční lhůty. Ve stavebnictví je 
záruční doba 5 let. V případě PD Domini Park se „zádržné“ uvažuje 19 181 120 Kč bez 
DPH. 

 

Graf 1 – Průběh kumulovaných příjmů a nákladů [zdroj vlastní] 
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Graf 2 – Doplacení „zádržného“ 10 % po 5 letech [zdroj vlastní] 
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4 ZÁVĚR 

Při zpracovávání mojí bakalářské práce jsem se seznámila především s plánováním 
organizace výstavby. Při velkém rozsahu tohoto tématu jsem se především zaměřila na 
finanční plán, který vznikl na základě časového harmonogramu výstavby.  

Harmonogram, který jsem zpracovala byl vypracován na základě poskytnutého 
harmonogramu od firmy Metrostav a.s. Původní harmonogram nebyl vypracován tak, aby 
se podle něho mohl vytvořit finanční plán. Časový plán, který jsem vytvořila ve své 
bakalářské práci, byl doplněn o náklady, se kterými jsem dále pracovala. 

Cílem práce bylo vytvoření finančního plánu na základě poskytnutých cen za 
jednotlivé stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory. Díky finančnímu 
plánu bude firma v následujících zakázkách vědět, jaké náklady vznikají dle prostavěnosti 
stavebního díla. V návaznosti na tyto skutečnosti budou uzavírat smlouvy se 
subdodavateli, kteří budou získávat příjmy od zhotovitele až poté, co dodavatelská firma 
získá peníze od investora.  

V teoretické části mé práce vysvětluji pojmy jako projekt, projektové řízení a 
plánování projektu. Nejdůležitějším pojmem bych v mém případě označila plánování 
projektu, a to zejména plánování času a financí. V této části mé práce jsme se snažila 
vysvětlit pojmy jako kritická cesta, síťová analýza, časový harmonogram a finanční plán, 
které jsem dále využila v praktické části, kde jsem časový harmonogram a finanční plán 
tvořila. Metod, jak zpracovat časový plán výstavby, je hned několik. Já si pro svou práci 
vybrala tvorbu harmonogramu v softwaru MS Project. Tento program dokáže rozčlenit 
náklady na stavbu podle prostavěnosti v čase, a to mi ulehčilo práci na finančním plánu. 
Finanční plán jsem zpracovávala v programu MS Excel, kde jsem pracovala 
s kumulovanými příjmy a náklady.  

Díky bakalářské práci jsem si rozšířila své obzory a naučila se novým věcem, které 
mi pomohou v budoucnu. Bylo mi poskytnuto mnoho informací, které souvisí 
s projektovým řízením, díky kterým bych se řízení projektu chtěla věnovat i nadále. 
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