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1 ÚVOD 

 Pro svou bakalářskou práce jsem si vybral téma „Příprava stavební zakázky“. Toto 

téma mě zaujalo především svou často opomíjenou důležitostí při plánování výstavby a 

přínosem v časových a finančních úsporách. Obecně lze projektové řízení aplikovat na 

projekty v širokém spektru oborů. To považuji jako velmi výhodné pro využití v praxi. 

Často se totiž střetává více oborů, které je nutné koordinovat. Díky získaným poznatkům 

a informacím jsem lépe porozuměl problematice přípravy zakázek, které bych se chtěl 

nadále věnovat ve svém profesním životě. 

 Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část, je zaměřena 

na uvedení do problematiky projektového řízení. Jsou zde vysvětleny základní pojmy 

jako projektové řízení a jeho použití, projekt a jeho dělení, životní fáze projektu. Dále je 

podrobněji přiblížena fáze přípravy projektu a popsány metody využívané k časovému 

plánování činností a jejich grafickým znázorněním, a metody které se zabývají rozpočtem 

projektu, stanovení nákladů a následně možnostmi pokrytí těchto nákladů. V poslední 

části jsou rozděleni hlavní účastníci výstavbových projektů. 

 Ve druhé části se zabývám stavební zakázkou pro předčištění odpadních vod ve 

městě Uherský Brod. Na začátku se zaměřuji na analýzu podkladů pro územní a stavební 

řízení, které mi byly poskytnuty a navržením smluvních podmínek mezi dodavatelem a 

investorem. Dále rozebírám problematiku územního a stavebního řízení, které je 

specifické pro požadavky stavby. Další fáze praktické části je pojata jako komplexní 

příprava podkladů plánování, je zaměřena na tvorbu hrubého rozpočtu pro získání odhadu 

budoucích nákladů zakázky a vypracována tabulka rozpočtu, která je rozdělena přehledně 

na část stavební a část technologickou. Následně je navržen časový harmonogram 

výstavby, s plánovaným začátkem na 1. 6. 2020 a popsán software, který byl pro 

vytvoření harmonogramu použit. V návaznosti na předešlé výstupy je zpracován finanční 

plán pomocí zálohových plateb pro lepší kontrolu a rozložení zdrojů krytí doplněn o 

názorný graf kumulovaných příjmů a výdajů.  Podle mnou navržených podkladů by se 

dodavatel mohl řídit a tím zajistit efektivní provedení zakázky z časového a finančního 

hlediska. 

 Cílem této bakalářské práce je přiblížit problematiku projektového řízení ve fázi 

plánování, konkrétně jaké podklady si může firma připravit pro lepší řízení. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 Projektové řízení 

2.1.1 Úvod do projektového řízení 

 Schopnost řídit projekty nepředstavuje ve své podstatě nic nového. Historické 

stavby, které považujeme za „divy světa“ jako např. gigantické egyptské pyramidy, velká 

čínská zeď, babylonská věž nebo Nové Město pražské, by jen stěží bylo možné realizovat 

bez dobře propracovaného a fungujícího plánu. Projektové řízení má tedy počátek již 

v dobách prastaré lidské civilizace. Pro další zvyšování efektivnosti a rozvoj lidské 

civilizace byl nutný rozvoj empirických znalostí a zkušeností. 

 Současné rychlé životní tempo společnosti nám nedovoluje dosáhnout cílů 

několika opakovanými pokusy. Metoda pokus a omyl (Trials and Errors) je 

v konkurenčním prostředí tržní ekonomiky téměř nepoužitelná, protože její potřeba nám 

ve většině případů neposkytne příležitost k dalšímu pokusu, byť i k lepšímu. 

 Ve vyspělých západních zemích je projektové řízení nedílnou součástí každodenní 

praxe v rámci firmy. Čas je kritickým faktorem úspěchu, protože firma, která vstoupí se 

svým produktem na trh jako první, získává značnou konkurenční výhodu. Pokud chceme 

udržet konkurenceschopnost s těmito špičkovými světovými podniky a podílet se na 

mezinárodních projektech, musíme začít pracovat na zkvalitnění každé z funkcí 

projektového managementu a nezanedbávat jeho důležitost. Pokud se firmy naučí lépe 

začleňovat systém projektového řízení, je téměř zaručeno, že pro ně bude jednodušší 

dosáhnout stanoveného cíle. Tím dojde k nákladovým i časovým úsporám při současném 

udržení, či zlepšení kvality produkce. 

 [3] 

2.1.2 Definice projektového řízení 

 Projektové řízení (Project Management) je soubor činností, které slouží 

k plánování a realizaci složitých, zpravidla jednorázových akcí a úspěšné realizaci námi 

stanoveného cíle. Jedná se o obecně platné postupy, které lze využít v projektech v 

širokém spektru oblastí. Hlavním úkolem projektového řízení, je dosažení vytyčeného 

cíle projektu v požadovaném termínu s plánovanými náklady a zdroji, tzn. tak abychom 

co nejvíce zabránili možným odchylkám od plánu projektu.      [1, 2] 
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„Management znamená vedení, správu nebo řízení a v češtině se používá ve všech těchto 

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

                 [3, str. 16] 

 Existuje tedy pět hlavních manažerských oblastí z hlediska výkonu řízení 

projektu, které lze rozdělit takto: 

• Iniciace a zahájení projektu – definování účelu a cíle projektu, 

formulace podmínek a omezujících kritérií, uzavření kontraktů a přidělení 

hlavních odpovědností 

• Plánování projektu – tvorba taktického plánu činností k dosažení cíle 

projektu, stanovení realistického předpokladu zdrojů, nákladů, časového 

plánu a identifikace rizik 

• Vlastní řízení – zaměření na dosahování plánovaných cílů, koordinace 

plánovaných zdrojů, řízení kvality provedení 

• Monitorování a kontrola – zjišťování a ověřování kvality provedení, 

dodržení časového plánu, čerpání zdrojů a financí podle projektu 

• Uzavření projektu – ověření splnění definovaných cílů projektu a 

správnosti provedení, zkušební provoz a akceptace výsledku 

objednavatelem 

[1, 2] 

2.1.3 Použití projektového řízení 

 V důsledku mezinárodního tržního prostředí, nebo nutnosti reagovat na vyspělejší 

konkurenční taktiky se projektové řízení v různé míře používá v celé řadě podniků. 

Takovéto společnosti jsou vymezeny tím, že jejich aktivity jsou typicky řízeny jako 

procesy s omezenou dobou trvání a přidělení zdrojů. Obecně lze tyto společnosti rozdělit 

na dva hlavní typy, které: 

• Generují své výkony formou projektů – na základě smluv vytváří pro 

jiné společnosti. Většinou to jsou zakázky v oblasti stavebnictví, nebo 

specializovaných informačních celků, informačních technologií, 

konzultační společnosti apod. 
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• Aplikují projektové řízení jako metodu řízení vnitřních operací – 

běžně souvisí s řízením produktového marketingu, vývoje nových 

produktů, investičních činností, zavádění změn a inovací. 

Důraz při použití odpovídajících metod je kladen na to, aby používané postupy a 

nástroje odpovídaly požadavkům řešeného úkolu. Využívá se k tomu celá řada metod a 

technik, ale principem je vždy fakt nevyužívat příliš složitých metod k řešení 

jednoduchých úkolů, a naopak nelze komplikované problémy řešit pomocí elementárních 

postupů.  

[1, 2, 5] 

2.2 Projekt 

2.2.1 Popis projektu 

 Pojem projekt se v dřívější praxi používal ve smyslu vytvoření plánu a návrhu 

řešení zadaného cíle v grafické i písemné podobě, v souladu s platnými technickými 

normami a legislativou. Projekt byl tedy chápán jako souhrn veškeré dokumentace, která 

určovala technickou a ekonomickou úroveň návrhu.  

 Z dnešního pohledu projekt chápeme jako sled plánovacích a řídících činností, 

vedoucí ke splnění specifického cíle. Projekt už není pouze dokumentací, ale je to 

komplexní a kreativní proces. Má dán pevný začátek a konec, který je definován už na 

začátku projektu. Má určené zdroje a náklady ovlivňující plán a průběh. Každý projekt je 

neopakovatelný, dočasný a jedinečný. Projekt vzniká za účelem vytvoření produktu tzn. 

služby nebo předmětu, která naplní očekávání zadavatele a přispěje k dosažení jeho 

požadavků.  

[2, 3] 

2.2.2 Trojimperativ 

Trojimperativ je trojúhelníkové vyjádření tří hlavních problémů při snaze najít 

optimální a vyvážené řešení projektu. Každý vrchol představuje oblast požadavků a 

určuje co je nezbytné zvládnout, přičemž hlavní složky stojící proti sobě jsou náklady, 

čas a kvalita. Pokud jsou tyto dimenze dobře stanovené určují minimální požadavky 

kladené na projekt. Trojimperativ se dá nejlépe popsat jako vztah mezi plánovaným 

cílem, plánovaným termínem a plánovanými náklady. Proto se někdy nazývá 

trojrozměrným cílem.                [1] 
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Obrázek 1 - Trojimperativ projektu [10] 

 

Kvůli vzájemné provázanosti těchto vrcholů, nemůže nikdy dojít ke zvýhodnění 

některého z nich, každá kladná změna v jednom směru, přímo negativně ovlivní 

parametry v ostatních směrech. Proto je nezbytné určit si na začátku každého projektu 

prioritu jednotlivých vrcholů a rozhodnout, který z parametrů pro nás bude nejzásadnější. 

V praxi není reálné dosahovat význačných cílů v rámci nízkého rozpočtu a velmi 

omezenou dobu. Pokud budou stanoveny vysoké cíle projektu, je automaticky nutné 

počítat se zvýšením využití zdrojů a prodloužení doby nutné pro jeho realizaci. Ve většině 

projektů se snažíme najít vyváženost mezi těmito extrémními požadavky, nebo jasně 

identifikovat hlavní potřebu projektu. 

Nesprávně definovaný trojimperativ může mít za následek, že se zavážeme 

uskutečnit projekt v nerealistickém termínu nebo nákladech. Proto je důležité správně 

definovat trojúhelník pomocí odpovědí na otázky 

• Co? 

• Jak? 

• S kým? 

• Kdy? 

• Za kolik?              [1] 



15 
 

2.2.3 Dělení projektů 

Projekty lze rozdělit do mnoha kategorií v závislosti na prováděných činnostech 

a sledovaných kritériích. Pro přehlednost a potřeby této práce jsem si dovolil projekty 

rozdělit do dvou hlavních skupin. První skupina je zaměřena na rozdělení druhů projektu 

podle jejich komplexnosti, složitosti a časové náročnosti do tří přesně neohraničených 

kategorií. 

Kategorie Specifikace 

Jednoduchý 
krátkodobý, malý rozsah, minimum zdrojů, obvyklé 
postupy, jedna osoba, jednoduchý cíl  

Speciální 
střednědobý, dekompozice na podprojekty, vyšší 
náklady, více zdrojů a osob 

Komplexní 
jedinečný, dlouhodobý, mnoho komplexních činností a 
podprojektů, speciální organizace, vysoké náklady 

Tabulka 1 - Základní kategorie projektů [tvorba vlastní] 

 Rozsah projektů je velmi rozmanitý v čase (dny až roky) náročnosti na specialisty 

(jediný člověk až celé týmy), v nákladech (tisíce až miliardy). Na všechny kategorie 

projektů lze však aplikovat stejné metody řízení a principy organizace.  

Z důvodu unikátnosti a neopakovatelnosti, široké možnosti specifikace projektu, 

je obtížné jednoznačně kategorizovat projekt. Druhá skupina proto rozděluje projekty 

podle jejich aplikačních oblastí, obsahu a účelu. 

 [3] 

Druh projektu Specifikace 

Spojený s výstavbou 
úspěšnost projektu je podmíněna novou výstavbou 
nebo rekonstrukcí stávajících objektů 

Výzkumný nebo vývojový projekty řeší speciální a komplexní kategorii 

Technologické 
implementace nových technologií bez zásahu do 
stávajících staveb 

Organizační 
projekty organizace významných událostí, změn 
struktury např. výuky, řízení 

Tabulka 2 - Druh projektu podle obsahu [tvorba vlastní] 
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2.2.4 Výstavbový projekt  

 Veškeré stavby splňující podmínky definované ve stavebním zákoně lze nazývat 

výstavbovými projekty. Tento postupný proces začínající investičním záměrem a končící 

jejím zhmotněním. Tyto projekty jsou často nazývány jako investiční projekty 

v souvislosti s právním pojmem „investiční výstavby“, zavedeným ve stavebním zákoně. 

Investovat můžeme do hmotného, nehmotného a finančního majetku, avšak všechny 

investice vyžadují předem naplánovaný projekt. Z toho hlediska ne všechny investiční 

projekty jsou projekty spojené s výstavbou.  

[7] 

2.3 Životní cyklus projektu 

 Projekt považujeme za prvek, který má charakter procesu. Po dobu své životnosti 

se vyvíjí a postupně se nachází v odlišných fázích. Jeho životní cyklus by se dal přirovnat 

k lidskému životu. Čas je klíčovou složkou a kritériem určující úspěšnost projektu. 

Z hlediska času lze na projekt pohlížet jako na soubor postupně následujících fází 

vyjadřujících jeho vývoj a průběh. Rozložení projektu do jednotlivých fází má za úkol 

zlepšit podmínky pro kontrolu procesů a dosažení dílčích cílů na konci každé fáze a také 

usnadnit jeho účastníkům orientaci v každém z vývojových stádií. Tím se 

pravděpodobnost na úspěch zvyšuje. 

 Fáze životního cyklu projektu lze tedy vnímat jako sekvence tzn. je to stav 

projektu a jemu odpovídající časový úsek. Přechod z jedné fáze do druhé je přímo 

podmíněn dosažením určitého již dříve určeného stavu, případně dosažení většího 

souboru plánovaných výsledků. Přechod na další fázi je obvykle uskutečněn na základě 

schvalovacího procesu, který rozhoduje o připravenosti na další fázi a dalším postupu. 

Výsledkem může být buď schválení a pokračování v plánu, nebo přijetí korekčních 

opatření.                                                    

 [1, 2, 3] 

2.3.1 Předinvestiční fáze  

 Předinvestiční fáze je hlavní částí života projektu. Smyslem této fáze je zhodnotit 

okolnosti a skutečnosti týkající se projektu. Analyzujeme zde jak důvody podněcující pro 

realizaci projektu, tak důvody, které jsou proti. V této vývojové fázi je třeba zjistit, zda je 

zamýšlený projekt potřebný, a jak jej provést. To zahrnuje určit si přesný cíl kterého má 

být touto realizací dosaženo, určit či odhadnout důležité hodnoty nákladů a přínosů, resp. 
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výnosů. Určit všechny zdroje potřebné pro dokončení, tj. počty a druhy kvalifikací 

pracovníků potřebných pro veškeré prováděcí práce. Určit finanční zdroje pro krytí 

nákladů a v neposlední řadě identifikovat a ohodnotit možná rizika spojená s konkrétním 

typem projektu. Hlavním úkolem je rozhodnout, jestli je zamýšlený projekt vhodný pro 

realizaci či nikoliv.  

 K usnadnění rozhodování se nejčastěji vypracovávají dva dokumenty, a to studie 

příležitosti a studie proveditelnosti. Tyto dva dokumenty shrnují všechna výše zmíněná 

kritéria a usnadňují tak rozhodování o realizaci investice. V praxi lze kvůli časové úspoře, 

a především u menších a méně rizikových projektů využít tzv. předprojektovou úvahu, 

která kombinuje výše zmíněné dokumenty.                                                                                                               

[1] 

„Dokumenty mapující předprojektové úvahy je dobré uzpůsobit jejich účelu – velikosti, 

obsahu a důležitosti projektu.“  

[1, str. 33] 

2.3.2 Investiční fáze zahájení projektu 

 Investiční fáze je často označována za nejpracnější a nejnákladnější a zpravidla 

obsahuje tři důležité části, zahájení, plánování a realizaci projektu. V návaznosti na 

předprojektovou fázi a schválení rozhodnutí o uskutečnění realizace projektu následuje 

fáze zahájení. Cílem této fáze je tedy na odpovídající řídící úrovni definovat základní 

atributy projektu. Tato fáze se z velké části zabývá vypracováním různých druhů 

dokumentů pro schvalovací řízení. Je třeba vytvořit pracovní skupinu, jejímž úkolem 

bude připravit a zpracovat potřebné dokumenty. Je žádoucí, aby byl jmenován hlavní 

vedoucí projektu a také hlavní sponzor. Základním dokumentem vypracovaným v této 

fázi je zakládací listina projektu (ZLP), která působí jako hlavní výchozí dokument pro 

projektový tým po celou dobu realizace. Jejím obsahem jsou veškeré základní informace 

o cíli, termínech a nákladech projektu.                                                                 

    [1] 

2.3.3 Investiční fáze plánování projektu 

 Hlavním úkolem v této fázi je zaměřit se na vytvoření cesty k dosažení cílů 

prostřednictvím směřovaného pracovního úsilí a s využitím disponibilních zdrojů. 

Zpracovává se kompletní návrh pro řízení a provádění, který vychází již z dříve 
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navržených základních dokumentů. Vytváří tedy jakýsi efektivní plán realizace 

postupnou implementací všech oblastí důležitých pro úspěšné řízení projektu, a to 

především plánováním termínů, nákladů, pracovních zdrojů, technologií, metodologií a 

komunikace. Vrcholem je sestavení rozpočtu projektu, reálného časového rámce, a 

detailních plánů pro provádění realizace.  

[1] 

2.3.4 Investiční fáze realizace projektu 

 K započetí této fáze vedlo vytvoření komplexního projektového plánu, dostáváme 

se do okamžiku vytváření produktu. Je potřeba, aby projektový tým dále neplánoval a 

začal činnost realizovat v souladu s dosud vytvořeným plánem. Pro usnadnění přechodu 

do této fáze je dobré na začátku uskutečnit tzv. „slavnostní setkání účastníků“, neboli 

kick-off meeting, na kterém budou přítomny všechny zainteresované strany a informovat 

je o jejich předpokládaném zapojení kvůli zajištění plynulé koordinace projektu. Fáze 

zahrnuje jak vlastní plnění naplánovaných činností, ale také jejich operativní řízení. 

Jednotlivé úkony jsou podmíněny autorizací k výkonu, která zajistí že jednotlivé dílčí 

úkony jsou v souladu s budoucím celkem tak, jak je plánován a výsledný předmět se 

neodchýlí od stanoveného cíle projektu.  

Stejně jako je hlavním aspektem pro zahájení této fáze vypracování kompletní 

dokumentace, tak je jeho nedílnou součástí a hlavním předpokladem koordinace, 

existence systémového prostředí, ve kterém projektová komunikace probíhá. Úspěch je 

závislý nejen na efektivním návrhu struktur, ale také na kvalitě jeho použití. Musíme 

spolehlivě zajistit předání informací, koordinaci úkolů a kontrol.            

[1, 2]                                                                             

2.3.5 Investiční fáze ukončení projektu 

 Ukončením investiční fáze je dosaženo jednoho z dříve stanovených cílů, neboť 

projekt charakterizuje datum zahájení a ukončení. Je poslední částí investiční fáze 

projektu, předcházející uvedení do provozu. Ukončit projekt je možné po dokončení 

všech prací a dosažení požadovaných výsledků. Zpravidla se skládá ze dvou procesů: 

• Závěrečné dokončení hmotných výstupů projektu a schválení 

objednavatelem 
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• Dokumentace a předání veškerých poznatků získaných v rámci projektu 

za účelem následného vyhodnocení  

[1] 

2.3.6 Provozní fáze 

Nejdelší fáze, ke které projekt směřoval již od první myšlenky. Doba trvání není 

pevně stanovena termíny, jak tomu bylo u předešlých fází, lze pouze říct, že počátkem je 

předání do užívání a končí rozhodnutím o likvidaci, kdy už neslouží k původně 

zamýšlenému účelu. Záměrem není pouze provozování, ale také následná údržba a 

modernizace, která zajistí dlouhodobou životnost projektu. Výstupem je provozní 

dokumentace, hodnocení nákladů a zisku. Následně probíhá analýza a závěrečné 

hodnocení projektu. 

[3] 

2.4 Plánování času a nákladů (přípravná fáze projektu) 

 „Nutnou podmínkou úspěšnosti je vypracovaný a dodržovaný vždy aktuální plán 

realizace projektu. Tento plán pokrývá řízení času, nákladů a zdrojů společně s řízením 

kvality a je ve vzájemné vazbě nazýván integrovaným řízením průběhu realizace 

projektu.“  

[3, str. 93] 

Základní charakteristiky přípravné, tedy předinvestiční fáze jsme si uvedli 

v předchozí kapitole. Nyní se zaměříme na techniky používané při vyhodnocování 

vhodnosti řešení a důležité účastníky pro začátek projektu. 

2.4.1 Softwarová podpora 

 V dnešní moderní společnosti a době informačních technologií představují 

počítače nedílnou součást firemní praxe. Početní výkonost moderních počítačů značně 

zrychluje a usnadňuje jinak složité procesy projektového řízení a plánování. Jedná se 

zejména o matematické a statistické nástroje a grafické metody, na kterých jsou tyto 

softwary založeny. Na trhu dnes existuje nezměrné množství nejrůznějších druhů 

programů, které se zabývají plánováním času, nákladů, financí nebo prolínají více funkcí 

v jednom a vzájemně koordinují každou část.  
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 Podle náročnosti a rozsahu projektu volíme rozsah softwarové podpory a jejího 

postavení v rámci podnikového informačního systému. Setkáváme se s jednoduchými 

programy, operujícími izolovaně, které slouží pro řízení projektů menších rozsahů 

v rámci složitějšího celopodnikového modulu. Komplexní řešení pro podnik má značné 

výhody např. provoz jediné základny pro řízení projektů a využití potenciálu týmové 

spolupráce, lepší možnost kontroly vývoje projektu, jednotná základna pro operace řízení, 

kontrolování a účtování nákladů. Základní softwary pro osobní počítače bývají omezeny 

svou funkcionalitou pro podporu projektového managementu, většinou nemají vazby na 

účetní systémy, automatizovanou podporu a nedosahují takovou výkonost jako velké 

systémy. 

 Vybrat správný softwarový nástroje lze pomocí analýzy, která nám identifikuje 

potřeby podniku a prověří rozsah a metody projektového managementu. Vyspělost metod 

projektového managementu je dalším faktorem k posouzení správnosti výběru 

softwarové podpory. Před nákupem nákladné technologie může dojít k odhalení 

nedostatků a nejasností ve způsobu řízení projektů a je nutné zvážit ujasnění strategií a 

zavedení nových procesů pro optimální využití. 

[1, 2] 

2.4.2 Ganttův diagram 

 Technika diagramů, jejíž hlavní výhodou je jednoduché a názorné zobrazení 

průběhu činností, často s možností probíhat současně. Činnosti jsou posloupně 

organizovány pod sebou, ideálně tak, jak předpokládáme sled jejich provádění. Dobu 

průběhu zde graficky znázorňují horizontální úsečky s pevně stanoveným a znázorněným 

datem začátku a konce. Ta je také měřitelná různými veličinami, mohou to být dny, týdny, 

měsíce nebo roky. 

 Hlavním nedostatkem Ganttovy metody je absence znázornění závislosti mezi 

jednotlivými úkoly, protože některé mohou pro svůj začátek vyžadovat dokončení 

předešlého. Tím by vznikl problém v koordinaci procesů u větších projektů, které bez této 

návaznosti nemohou fungovat. Proto se v praxi využívají zřídka a pouze u projektů, které 

nevyžadují vysokou úroveň koordinace. 

 Současné užití Ganttových diagramů slouží především jako přehledný nástroj pro 

komunikaci, diskuzi a jednání. V existujících nástrojích softwarové podpory jako např. 

MS Project, došlo k jejich zdokonalení o chybějící možnost zobrazení veškerých typů 

vazeb, lze efektivně plánovat vzájemně se překrývající činnosti a prodlevy, ale také 
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možnosti zobrazení kritické cesty, která je hlavním ukazatelem pro dodržení stanovených 

termínů.  

[2] 

 

Obrázek 2 - Ukázka Ganttova diagramu [11] 

2.4.3 Síťová analýza 

 Pokud chceme zobrazovat a řešit složité, vzájemně navazující procesy, použijeme 

metody síťových analýz. Ty nám umožní určovat dobu trvání a vzájemnou návaznost 

každé z činností, zjistit časové rezervy a optimalizovat jejich využití, např. pro 

upřednostnění jiné nezbytné činnosti, která může být provedena v rámci stejného 

časového úseku, aniž by ovlivnila začátek jiné. Síťová analýza slouží k nalezení 

optimálního plánu v rámci plánování času, nákladů a využití zdrojů.  

[3] 

 Prostředkem pro aplikaci těchto požadavků síťové analýzy je síťový graf (SG). 

Pomocí něhož vytvoříme grafický model projektu, který znázorňuje návaznosti 

jednotlivých činností. Základní grafické prvky tvoří kruhy nebo obdélníky, které v grafu 

znázorňují tzv. uzly a jejich spojnice (znázorňují návaznosti) tzv. hrany. Jednotlivé 

činnosti v síťovém grafu lze ohodnotit počtem časových jednotek a počtem nákladových 

nebo zdrojových jednotek. Podle způsobu znázornění lze síťové grafy rozdělit na dva 

typy zobrazení, a to uzlově definovaný, ve kterém je činnost znázorněna pomocí uzlu a 

hranově definovaný, ve kterém je činnost znázorněna orientovanou hranou mezi dvěma 

uzly.  

[3] 
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2.4.4 Rozpočet projektu 

 Rozpočet je nedílnou součástí plánování projektu. Je to nástroj, který nám slouží 

k definování ceny projektu a rozlišovat nákladové kategorie, složený z parametrů a 

číselných údajů, které spojují časová, finanční a množstevní kvanta. Rozpočet je 

stěžejním dokumentem pro všechny zúčastněné strany, neboť určuje, zda bude projekt 

pokračovat.  

 Náklady jsou peněžně oceněnou spotřebou výrobních faktorů. Pro sestavení 

rozpočtu plánovaného projektu určíme nejprve náklady přímé, které přímo souvisejí 

s realizací projektu. Následně určíme náklady nepřímé, což jsou takové náklady, které 

přímo nesouvisí se samotným projektem, ale organizace je musí vynaložit proto, aby 

mohla fungovat.  

Přímé náklady – osobní náklady jsou např. náklady na pracovníky (mzdy, sociální a 

zdravotní pojištění), náklady na materiál, nákup služeb, cestovné pracovníků, pořízení 

nebo pronájem hmotného a nehmotného majetku, náklady na subdodávky. 

Nepřímé náklady – vedlejší náklady jsou např. nepřímé osobní náklady (mzdy 

managementu), provoz budovu, náklady na podpůrná oddělení organizace, daně a 

poplatky. 

[1, 2, 4] 

Tyto náklady označujeme jako režie správní a režie výrobní. Jsou určeny 

procentuální sazbou vypočtenou z vlastních nákladů a započítány do celkové ceny 

projektu. 

2.4.5 Stanovení nákladů 

 Jako podklad pro stanovení nákladů projektu musíme mít vypracován seznam 

aktivit a odhad doby jejich trvání. Z celkové doby trvání aktivit musíme podrobněji určit 

časový fond na každou zvlášť, abychom ji dokázali co nejpřesněji ocenit. Kvalita odhadu 

času přímo ovlivní přesnost určení nákladů. Existuje několik metod odhadování nákladů: 

Analogické odhadování – při odhadování nákladů pomocí této metody vychází 

organizace především z vlastních již dříve realizovaných zakázek s obdobným typem 

nákladů. Především z jejich konečných rozpočtů, nebo veřejných a komerčních databází 

průměrných cen mezd profesí a stavebních prací. Pokud se na projektu účastní 

subdodavatel, je vhodné si před výběrem konkrétní společnosti udělat průzkum trhu 



23 
 

zasláním předběžné poptávky cen několika potenciálním dodavatelům. Tato metoda tedy 

využívá historická fakta pro základ odhadu nákladů a ty upravuje podle rozsahu a 

velikosti aktuálních projektů. 

Expertní odhady – často využívaná metoda, založená na dlouholeté praxi manažerů nebo 

členů týmu. Ti využívají své znalosti problematiky nákladů a snaží se odhadnout co 

nejpřesněji možné náklady projektu. Je nutno podotknout že se jedná o metodu 

používanou pouze v případě značné finanční náročnosti zpracování odhadu. 

Odhadování zdola nahoru – zde začínáme s nulovými celkovými náklady, ke kterým 

přičítáme náklady na každou položku prací hierarchicky. Výsledkem je přesný odhad 

nákladů vytvořený díky jednotlivému propočítávání veškerých položek prací a vznikne 

celkový součet nákladů pro projekt. Tato metoda značně snižuje riziko milného odhadu 

a také vylepšuje kvalitu vstupních informací pro rozhodování, zda je výhodnější některé 

práce zajistit externě či interně. 

[4] 

2.4.6 Čerpání financí 

 Všechny předešlé činnosti směřovaly k vytvoření rozpočtu nákladů projektu. 

Způsob vytvoření rozpočtu nám umožní využití k další práci s ním. Můžeme vytvořit 

směrný plán nákladů, který nám zobrazí kumulativní průběh nákladů. 

 Již na začátku projektu musíme mít představu o způsobu krytí nákladů vzniklých 

ve spojení s plánováním a realizací projektu. Finanční plánování projektu je prováděno 

na základě finanční analýzy, která bývá součástí studie již v předinvestiční fázi projektu. 

Předmětem samotného plánování je řízení procesu získávání finančních zdrojů, jak 

z vlastních, tak z cizích. A dále optimalizace průběhu alokace finančních zdrojů, 

abychom byli schopni pokrýt plánovaný průběh nákladů. Na úrovni generálních 

dodavatelů jsou při plánování čerpání rozhodující smluvní ujednání o platebních 

podmínkách. Cílem finančního plánování projektu je skloubit dvě hlavní hlediska: 

• Účetní – chceme dosáhnout očekávaných příjmů a výdajů v předepsaném 

uspořádání. 

• Finanční – řízení toku hotovosti a likvidity způsobem přijatým podnikem 

a vedoucím k dosažení cílů projektu. 
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V návaznosti na finanční plán obvykle příslušné účetní a finanční útvary podniku 

sestavují platební kalendář, ve kterém je podrobně specifikován postup a sled plateb. 

Podle kalendáře se určuje potřeba finančních prostředků, jejich výše a zdroje čerpání. 

Vzhledem k dlouhodobému trvání některých projektů se většinou usiluje o získání 

finančních prostředků co nejdříve, aby nedošlo k jejich znehodnocení inflací. 

[3, 4] 

2.5 Účastníci projektu výstavby 

 Někdy se označují také jako zainteresované strany. Úkolem vedoucího projektu 

je určit všechny zainteresované strany, určit jejich zájmy a stanovit pořadí jejich 

důležitosti ve vztahu k projektu. Projekt by měl splňovat potřeby zainteresovaných stran, 

proto je vhodné jeho kontext upravit. Tyto strany mohou projekt ovlivnit přímo i nepřímo. 

Úkolem manažerů projektu je se aktivně starat o informace plynoucí ze zainteresovaných 

stran, nebo osob, které je představují.  

[4] 

Účastníci výstavby mohou být právnické i fyzické osoby, kterých se projekt 

výstavby dotýká: 

Investor – V každém projektu existuje zadavatel neboli investor projektu. Tím mohou 

být osoby, jak právnické, tak fyzické. Investor má určitý zájem na realizaci projektu, který 

může být pro něho, nebo pro veřejnost přínosem. Investorem se často označuje osoba 

vkládající vlastní finanční prostředky za účelem zisku, nebo jiného prospěchu. Investora 

lze nazvat jako stavebníka, vlastníka, uživatele stavby. Každý z těchto pojmů představuje 

jiný předmět vstupu do investice, např. stavebníkem rozumíme osobu, která stavbu 

ohlašuje a vykonává. V běžné praxi se u soukromých zakázek používá označení investor, 

jako souhrn všech výše zmíněných účastníků, tedy stavbu investuje, vykonává a následně 

užívá.  

[3, 5, 6] 

Dodavatel – Může jím být osoba, společnost nebo její část, která se přímo účastní 

kontraktu a zaváže se k plnění ve prospěch některého z účastníků projektu. Na základě 

smlouvy poskytuje své znalosti a zdroje potřebné k úspěšnému dosažení cíle. Někdy se 

může jednat o tzv. vyššího dodavatele (generální dodavatel), který mimo vlastní 

provedené práce, zahrnul nákup jiných prací, služeb nebo výrobků od dalších 

subdodavatelů. Musí garantovat soulad převzaté dodávky s projektovou dokumentací.  
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[2, 3] 

Subdodavatel – Není v přímém smluvním vztahu s investorem stavby, pouze 

s generálním dodavatelem. Rozsah jeho prací je omezen na dílčí práce např. zemní práce.  

[6] 

Projektant - Osoba, která má potřebné znalosti k přípravě a provedení projektu, která 

zpracuje a dodá pro investora stavební dokumentaci.  

[3]  

 Autorizovaný architekt je ten, komu byla udělena autorizace podle zákona č. 

360/1992 Sb. A je zapsán v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou 

komorou architektů. Je oprávněn vykonávat úkony v rozsahu oboru, které jsou zejména: 

vypracování dokumentace pro vydání územního a stavebního řízení, vypracování 

projektové dokumentace pro inženýrské stavby a provádět technický a autorský dozor 

nad realizací stavby. 

 [8] 

Technický dozor investora – někdy označován jako TDI, je odborná činnost zajišťována 

objednatelem, nebo ve prospěch objednatele stavby. Jeho hlavním úkolem je kontrolovat 

a prověřovat činnosti prováděné v průběhu realizace, zda stavba probíhá v souladu se 

stavebním povolením, projektovou dokumentací a technickými požadavky na výstavbu.  

[13] 

Stavbyvedoucí – Je zaměstnancem realizační firmy, provádí odborný dozor nad realizací 

stavby, řídí běh staveniště, vede stavební deník, zodpovídá za pracovníky a 

subdodavatele.  

[6, 14] 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

 Cílem praktické části této bakalářské práce bylo analyzovat stavební zakázku 

v soukromém sektoru a zaměřit se na dokumenty pro podporu přípravy stavební zakázky. 

S tímto účelem jsem oslovil projekční firmu ARATEC Group, s.r.o., která sídlí 

v sousedícím městě. Firma mi ochotně poskytla podklady pro plánovanou výstavbu 

systému předčištění odpadních vod. Ta mě zaujala z důvodu časového tlaku na výstavbu, 

kvůli nadměrnému znečišťování odpadních vod a následnému znehodnocení. Podklady 

jsem využil k analýze zajištění nutných povolení, smluvního zajištění zakázky a dále 

k časové a finanční analýze. 

3.1 Identifikace stavby 

Název stavby: RACIOLA Uherský Brod s.r.o. - 

předčištění odpadních vod 

 

Místo stavby:     k. ú. Uherský Brod okr. Uherské Hradiště  

parc. č. 1751/10  

 

Druh a účel stavby: Novostavba objektu předčištění odpadních 

vod včetně inženýrských sítí a komunikací 

 

Investor: RACIOLA Uherský brod s.r.o. 

 Pod Valy 221, 688 01 Uherský Brod 

 

Projektant: FUNDAMENT bau, s.r.o.  

 Vlčnov 650, 687 61 Vlčnov 

 

Dodavatel: ARATEC Group, s.r.o. 

 Vlčnovská 2344, 688 01 Uherský Brod 

 

Plánovaná délka výstavby: 18 měsíců 

 

Plánované orientační náklady: 13,5 mil. Kč 
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3.1.1 Dodavatel 

 Společnost ARATEC group s.r.o. byla založena v roce 2016, jedná se tedy o 

mladou společnost. Sídlem společnosti je město Uherský Brod a působnost má po celé 

ČR, včetně některých států Evropské Unie. Kanceláře techniků se nachází v Uherském 

Brodě, Kladně a Praze. Firma působí na trhu jako projekční kancelář zejména pro 

výstavbu energetických projektů a technologických projektů. Působí také jako generální 

dodavatel a projektant staveb a jejich technicko – technologických částí. 

3.1.2 Investor 

 Investorem objektu, tedy objednatelem, je zde firma RACIOLA Uherský Brod, 

s.r.o. Společnost podniká v oblasti potravinářského průmyslu, konkrétně se zabývá 

porážkou drůbeže a výrobou drůbežích specialit. Společnost aktuálně zaměstnává 200 

zaměstnanců a výrobní kapacita je až 6000 kusů kuřat za hodinu. 

3.1.3 Popis stavební zakázky 

 Navrženým stavebním objektem je budova pro předčištění odpadních vod 

z porážky drůbeže – tzv. flotaci. Flotační zařízení slouží jako předčištění a odloučení 

zbytkových tuků a dalších odpadních látek, které proudí z porážky výše jmenované 

společnosti přímo do čističky odpadních vod. Tato voda neodpovídá normám Evropské 

Unie a nesplňuje kritéria pro vody vhodné k čištění. Dalším negativním faktorem je 

nepříjemný zápach, který znečištěnou vodu doprovází. Společnost momentálně inkasuje 

pokuty za nedodržení limitů pro maximální znečištění vody vypouštěné do čističky 

odpadních vod, to má za následek nemalou finanční zátěž pro chod společnosti. Proto se 

rozhodla kontaktovat projekční kancelář ARATEC GROUP s.r.o., jako generálního 

dodavatele této stavby a technologií s ní spojenou.  

 Řešený objekt se nachází na pozemku na území města Uherský Brod v jeho 

průmyslové části. Svým charakterem a umístěním nijak nezasahuje do oblasti, ve které je 

navrhován. Tato parcela je v současné době zastavěna dočasnými objekty lodních 

kontejnerů a betonovými panely, které slouží jako zpevněná plocha. Veškeré stavební 

práce budou probíhat na pozemku vlastněném investorem stavby, na parcele č. 1751/10.  
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3.1.4 Stavební řešení 

SO01 Soubor stavebních objektů pro technologii flotace 

 Objekt pro umístění technologie flotace je sestaven ze tří základních částí 

vzájemně propojených pouze inženýrským vedením. Hlavní část objektu tvoří 

železobetonový monolitický obdélník, tzv. „zakládací krabice“. Do té je přístup přes 

stropní část, která zároveň tvoří základ pro flotační technologii. Dno této části je 

spádováno, aby bylo zajištěno dobré odsávání usazenin a kalu. Další částí je kruhová 

železobetonová retenční nádrž a bude založena ve stejné výšce jako hlavní část. Třetí částí 

je válcová jímka, zapuštěná do země v hloubce 6 m. 

SO02 Zpevněné plochy 

 V rámci projektu jsou navrženy zpevněné plochy pro zajištění obslužnosti 

technologie flotace a odčerpávání odloučených odpadních látek a následnou dopravu 

z objektu. Navržena je asfaltová příjezdová plocha pro nákladní automobily, která 

následně obepíná objekt a tvoří manipulační prostor. 

SO03 Vnitroareálové technologické rozvody 

 Technologickými rozvody bude potrubí KG DN150, které dopravuje hrubě 

předčištěnou odpadní vodu z porážky a porcovny do retenční jímky. Bude ústit u retenční 

jímky v prostoru pro čerpadlo, kde se napojí na zařízení technologie flotace. Odpadní 

voda z retenční jímky, která by mohla při přeplnění jímky přetékat přes bezpečnostní 

přepad bude svedena potrubím do odvodu již předčištěné vody. Technologická voda bude 

přivedena do objektu ze studny na pozemku investora potrubím HDPE 100 SDR 11 

DN25. Elektřina bude napojena z kabelové skříně na pozemku investora. 

SO04 Přípojka splaškové kanalizace 

 Přípojka kanalizace bude spojovat technologii v místě regulovatelného přepadu 

na městský kanalizační řád na parcele č. 7152/4, o celkové délce 48,5 m z materiálu KG 

DN300. 
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3.2 Územní a stavební řízení 

 Parcela, na které je plánovaná stavba předčištění odpadních vod navržena, je 

v současné době vedena jako „ostatní plocha“ s využitím jako manipulační plocha firmou 

RACIOLA Uherský Brod, s.r.o. Dle územního plánu města Uherský Brod z července 

2017, je tato parcela navržena pro průmyslovou výrobu a sklady. Umožňuje také stavby 

pro likvidaci odpadů. Projekt je aktuálně ve fázi žádosti o povolení umístění stavby 

v ochranném pásmu vedení vysokého napětí a dráhy železnice. 

3.2.1 Žádost o vydání územního rozhodnutí 

 Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje kromě obecných náležitostí podle 

správního řádu základní údaje o požadovaném záměru, identifikační údaje o pozemku 

nebo stavbě, na nichž se má záměr uskutečnit, uvedení osob, které mají vlastnické právo 

nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, jestliže může být 

jejich právo územním rozhodnutím přímo dotčeno. 

 Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí musí obsahovat 

průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a 

dokladovou část. Dokumentace musí odpovídat požadavkům objednatele a 

být zpracována v souladu s územním a územně regulačním plánem. K žádosti o územní 

rozhodnutí musí být přiloženy veškerá vyjádření dotčených orgánů, závazná stanoviska 

vlastníků technické a dopravní infrastruktury a možný způsob na jejich napojení, včetně 

smluv s těmito vlastníky.   

[9] 

 Na pozemku musí před podáním návrhu na územní rozhodnutí být provedeny 

relevantní průzkumy. Hydrogeologický výzkum vychází již z dříve zpracovaného návrhu 

z roku 2009, panem Ing. Jedličkou. Průzkum se týkal umístění studní na pozemku, 

maximální dobu a množství čerpání podzemní vody a její vliv na okolní prostředí. 

Radonový průzkum nemusí být doložen, protože objekt neslouží k trvalému pobytu lidí. 

Nejdůležitější vyjádření pro projekt jsou od E.ON Česká Republika, s.r.o. a Správa 

železniční dopravní cesty, státní organizace. Navržený objekt celou částí zasahuje do 

ochranného pásma železnice a částečně do ochranného pásma vedení vysokého napětí.  

3.2.2 Územní rozhodnutí 

 Územním rozhodnutím stavební úřad schvaluje navržený záměr, vymezí pozemky 

pro jeho realizaci, případně stanoví další podmínky zejména pro projektovou přípravu 
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stavby. Není-li záměr žadatele v souladu s požadavky uvedenými v § 90 zákona 183/2006 

Sb., nebo jestliže by umístěním a realizací záměru mohly být ohroženy zájmy chráněné 

tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy, stavební úřad žádost o vydání 

rozhodnutí zamítne. 

 [9] 

3.2.3 Stavební povolení 

 Stavební povolení pro tento druh objekt je vyžadováno vždy podle § 108a zákona 

183/2006 Sb. Stejně jako územní řízení je stavební řízení zahájeno podáním příslušné 

žádosti o vydání povolení na stavební úřad, včetně všech částí projektové dokumentace 

spolu s vyjádřením všech dotčených stran. Po schválení územního řízení plánuje 

společnost ARATEC GROUP s.r.o., podat žádost o stavební povolení, a to do doby 

jednoho měsíce. Veškeré dokumenty budou dopracovány do podoby pro stavební řízení 

a bude přiložena technická dokumentace technologických zařízení.  

 Stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, 

zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda je projektová dokumentace 

zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem, je projektová 

dokumentace úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky 

na výstavbu, zda je zajištěn příjezd ke stavbě a zda předložené podklady vyhovují 

požadavkům uplatněným dotčenými orgány.  

 Obsahem stavebního povolení je stanovení podmínek stavebního úřadu pro 

provedení stavby, pokud je to vyžadováno tak i podmínky užívání. Jedná-li se o stavbu 

obsahující technologická zařízení, u kterého je třeba ověřit způsobilost zařízení, bude nám 

nařízen zkušební provoz na dobu nezbytnou pro ověření nezávadnosti, podle ujednání 

mezi stavebníkem a stavebním úřadem. Veškeré podmínky určené stavebním úřadem 

musí být po celou dobu výstavby a provozu dodrženy.  

[12] 

V návaznosti na předchozí analýzy jsem navrhnul rozpočet projektu ve směrných 

cenách databáze ÚRS, který má za úkol přiblížit předpokládané náklady na projekt. To 

mi dále umožnilo zjistit produktivitu na pracovníka a vypočítat potřebné normohodiny. 

Následně jsem vypočítal potřebný čas vzhledem k počtu pracovníků. To jsem zobrazil 

pomocí programu MS Project a vytvořil časově optimalizovaný harmonogram výstavby. 

Následně bylo potřeba zformulovat také finanční plán, který by vyhovoval oběma 
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zúčastněným stranám. Navrhnul jsem plán zálohových plateb tak, aby zůstala dodržena 

návaznost na technologické celky v harmonogramu. Ty jsou využívány jako milníky pro 

vyplácení zálohových plateb. 

3.3 Rozpočet 

Generální dodavatel, firma ARATEC GROUP s.r.o., měla k dispozici pouze 

odhad nákladů, podle podobné zakázky již dříve prováděné. Nebyla zde také uvedena 

kompletní nabídková cena, ani přesné termíny, ve kterých by měla být zakázka 

realizována, aby nedošlo k prodlení výstavby a dalším komplikacím s tím spojeným. 

3.3.1 KROS 4 

 Pro vyčíslení nákladů firmy na realizace stavební části projektu, jsem použil 

software pro rozpočtování od české firmy ÚRS, Praha – KROS 4. Tento program je určen 

pro projekční činnost tvorby rozpočtů a měl by být nedílnou součástí při plánování 

zakázek náročných na finanční plánování. Výhodou programu je také jeho jednoduchost 

při vyhledávání a zadávání položek, umí si sám vypočítat výměru podle zadaných čísel, 

takže není potřeba využívat kalkulačky. Lze do něj vložit výkres ve formátu PDF a 

zakreslovat si počítané části přímo, sám přitom z označených částí počítá délky. Velmi 

užitečnou funkcí je také kalkulační část. Ta slouží hlavně pro firmy, které si současně 

s tvorbou rozpočtu, čili ne jen kolik bude stát materiál, ale také je projektant schopen si 

zadat jeho požadované režijní náklady a požadovaný zisk. Tím získá kompletní cenu pro 

realizaci s výpočtem ceny materiálů, mezd, počet normohodin potřebných na realizaci, 

náklady na OPN, stroje a také zisk.  

3.3.2 Hrubý rozpočet nákladů 

Pro tvorbu rozpočtu nákladů jsem využil podklady pro územní řízení, nebyli tím 

pádem natolik přesné abych mohl říct, že se jedná o přesný rozpočet. Firma měla již 

částečný výkaz výměr pro fázi zemních prací, zakládání a svislých konstrukcí. Ostatní 

výkazy jsem vytvořil z dostupných podkladů. Zejména pak rozměry a skladba vrchní 

stavby, kterou tvoří ocelová konstrukce z válcovaných sloupů, opláštěná sendvičovým 

plechovým systémem s jádrem z PUR pěny, nebyla v dokumentaci řádně popsána. Proto 

jsem svým zkušeným odhadem určil skladbu a také cenu za tuto konstrukci. Tento hrubý 

rozpočet jsem v první fázi rozdělil do dvou realizačních částí, aby bylo určení nákladů 

přehlednější jak pro realizační firmu, tak pro samotného investora.  
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Název Cena bez DPH 

Stavební část   

HSV 5 370 480 Kč 

Zemní práce 2 255 351 Kč 

Zakládání 197 814 Kč 

Svislé a kompletní konstrukce 1 744 894 Kč 

Vodorovné konstrukce 368 350 Kč 

Komunikace pozemní 266 820 Kč 

Úpravy povrchů 64 200 Kč 

Trubní vedení 174 766 Kč 

Přesun hmot 298 285 Kč 

PSV 311 188 Kč 

Izolace proti vlhkosti a plynům 171 144 Kč 

Konstrukce suché výstavby 98 042 Kč 

Konstrukce zámečnické 25 800 Kč 

Dokončovací práce - malby 16 202 Kč 

CELKEM 5 681 668 Kč 

Technologická část   

Nátokové a odtokové potrubí 87 148 Kč 

Dodávka míchacího čerpadla + příslušenství 633 351 Kč 

Dodávka čerpadel + příslušenství 252 853 Kč 

Dodávka potrubí v čerpací stanici + montáž 77 986 Kč 

Ovládání nátoku z homogenizační stanice 36 185 Kč 

Rotační síto + příslušenství 231 883 Kč 

Šnekový lis + příslušenství 167 028 Kč 

Flotátor BM flot 4000 + montáž 1 411 813 Kč 

Dávkovač louhu 286 138 Kč 

Dávkovač síranu železitého 286 138 Kč 

Výroba flokulantu 549 724 Kč 

Výroba hydrosměsi  280 813 Kč 

Uvedení do provozu + dokumentace 361 640 Kč 

Elektroinstalace + další prvky 2 242 835 Kč 

Ostatní položky 209 831 Kč 

CELKEM 7 115 366 Kč 

Cena za zakázku celkem 12 797 034 Kč 
Tabulka 3 - Tabulka nákladů na zhotovení stavby [tvorba vlastní] 

V první části se zabývám pouze náklady na veškeré stavební práce a montáže, 

které zahrnují převážně práce HSV – hlavní stavební výroby, někdy také hrubé stavby. 

Ty tvoří cca 95 % veškerých nákladů na výstavbu. Největší položku tvoří zemní práce, a 

to z důvodu, že většina objektů je částečně nebo úplně zapuštěna do země. Je zde také 

požadavek na čerpání vody při provádění zemních prací, kvůli výskytu podzemních vod 

v pásmu plánované výstavby. Položka svislé a kompletní konstrukce obsahuje mimo 

standartní práce i položku, která byla již předem naceněna firmou WOLF SYSTÉM, spol. 
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s.r.o. Jedná se o železobetonovou monolitickou konstrukci homogenizační jímky, která 

musí být kvůli své náročnosti na těsnost a technologii zpracování, zpracována ve speciální 

výrobně této firmy a následně na staveniště dopravena a odborně usazena. Cenu jímky 

firma vyčíslila na 1.100.000 Kč, včetně dopravy a veškerých doplňkových prací. Z prací 

PSV – přidružené stavební výroby, budou provedeny izolace proti tlakové vodě a zemní 

vlhkosti, aby nedošlo k porušení nádrží a úniku znečištěných vod do zdroje spodní vody, 

opláštění konstrukce skeletu z vnitřní strany včetně podhledů ze sádrokartonových 

příček, odolných proti vlhkosti a agresivnímu prostředí. Sádrokartony budou natřeny ve 

dvou vrstvách barev odolných proti vlhkosti. Jako poslední budou namontovány 

hliníkové žebříky pro kontrolu a obsluhu zařízení v podzemních částech budovy a 

bezpečnostní zábradlí okolo výlezů. 

Ve druhé fázi mi byly firmou poskytnuty podklady k technologické části stavby. 

Pro veškerá zařízení a technologie měla firma vypracovány cenové nabídky od 

konkrétních dodavatelů. Součástí nabídek však nebyli přidružené práce a materiál s nimi 

spojený. Realizační firma mi poskytla technické listy a stručný seznam dodatkového 

materiálu. Ten jsem doplnil o materiál a práce, které budou potřeba pro montáž a úspěšný 

provoz veškerých technologických částí.  

Náklady na projekční a inženýrskou činnost zajištění vstupních podkladů, 

projektová příprava pro územní a stavební rozhodnutí už proběhla. Z toho důvodu není 

zahrnuta v návrhu rozpočtu. Podle sazebníku UNIKA se objekt řadí mezi dvě kategorie, 

jejichž nároky splňuje, tzn. Zemědělské stavby část vodní stavby a inženýrské vodní 

stavby. S přihlédnutím na investiční náklady jsem stanovil základ pro inženýrskou a 

projekční činnost celé zakázky na 1.400.000 Kč. Vzhledem k předchozímu rozdělení si 

dovoluji odhadnout předešlé náklady na projekci 588.000 Kč.  

Celková cena realizace zakázky, kterou jsem zpracoval na základě dostupných 

podkladů je určena sumou 13.990.702 Kč. Tato částka převyšuje původní odhad 

realizační firmy o 490.702 Kč, plánovaná suma činila 13.500.000 Kč. Z toho na projekční 

a inženýrskou činnost zahrnující přípravu provádění stavby, realizaci stavby a zakončení 

provádění bude potřeba 812.000 Kč. Vedlejší rozpočtové náklady na zařízení staveniště 

jsem stanovil sazbou 3 % z hlavních nákladů na stavební dílo. Cena 381.669 Kč zahrnuje 

oplocení a označení staveniště proti vstupu nepovolaných osob, odstranění zpevněných 

ploch v oblasti výstavby objektu, zřízení dočasných komunikací pro dodávky materiálů a 

zařízení a buňky stavbyvedoucího a sociálního zařízení výrobních zaměstnanců. 
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3.4 Časový plán 

 Časový plán pro realizaci zakázky jsem zpracoval od vydání stavebního povolení 

příslušným stavebním úřadem v Uherském Brodě a začátku přípravy prováděcí 

dokumentace stavby s plánovaným začátkem 1. 6. 2020. Firma neměla zpracovaný žádný 

druh časového plánu pro realizaci, což by mohlo vést k prodlení a finančním pokutám, 

které budou domluveny ve smlouvě o dílo. Ta bude uzavřena před začátkem realizace. 

Absence harmonogramu představuje také problém v oblasti kontroly jak ze strany 

zhotovitele, tak ze strany investora. Nelze efektivně naplánovat termíny dodání materiálů, 

aby byla zajištěna plynulost a rychlost výstavby.  

3.4.1 MS Project 

 Microsoft Project je software pro profesionální plánování projektů. Ten jsem 

zvolil i pro zpracování harmonogramu zakázky po předchozí pozitivní zkušenosti. Má 

intuitivní uživatelské prostředí podobné programům MS Office a velice snadno se ovládá. 

Slouží k řízení projektů, plánování finančních a lidských zdrojů, ale také pro kontrolu. 

Jeho výhodou je především funkce komplexního plánování úkolů. Zadáním některé 

z plánovaných veličin postupně vytvoříme seznam úkolů, které mají proběhnout v 

různých fázích. Plán je v základním zobrazení ve formě Ganttova diagramu a základem 

každého úkolu je jeho doba trvání, kterou si můžeme podle potřeby zvolit v různých 

časových jednotkách. S tím souvisí i možnost zadávání přesného data zahájení a ukončení 

úkolu, nebo možnosti automatického dopočítávání data i trvání. Jednotlivým činnostem 

lze přiřadit vzájemné vazby a vytvořit tak soubor plánovaných činností, které vždy dodrží 

námi zadanou návaznost i v případě že dojde ke změně některého z předešlých nebo 

navazujících úkolů. To značně ulehčuje možnost vytvářet změny v harmonogramu bez 

nutnosti přepracování od začátku. 
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Obrázek 3 - Možnosti použití MS Project [tvorba vlastní] 

3.4.2 Harmonogram 

 Pro tvorbu harmonogramu jsem využil již zmíněný program, který je pro tyto 

účely vytvořen, MS Project. Plánované činnosti jsem využil již z dříve zpracovaného 

rozpočtu projektu, ve kterém jsou podrobně rozepsány, avšak zde jsem je vkládal jako 

větší technologické celky. Zároveň jsem je zařadil podle plánovaného postupu na pracích 

a zajistil tím lepší přehlednost harmonogramu. Celkovou dobu vlastní realizace až po 

závěrečné předání jsem naplánoval na 411 dnů. Původním odhadem realizační firmy byla 

doba trvání 1,5 roku. To vzniklo hlavně díky zkrácení technologických přestávek na 

možné minimum a lepšímu plánování překrytí prací, které mohou probíhat vzájemně. 
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Obrázek 4 - Harmonogram projektu [tvorba vlastní] 
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3.5 Finanční plán 

 Plánovat financování projektu je důležitou součástí přípravy, aby bylo možné 

zajistit kontrolu prostavěnosti jak investorem, tak dodavatelem a nedošlo k situaci, kdy 

budou vynaložené náklady nekontrolovaně přibývat.  

 Na základě vytvořeného výstupu z MS Project jsou určeny měsíční náklady na 

zakázku a navrženo financování pomocí záloh, které budou realizovány při ukončení 

každé z hlavních částí projektu. Dále je nutné zmínit, že tyto částky jsou vytvořeny 

pomocí rovnoměrně rozpočítaných nákladů děleno počtem potřebných měsíců na danou 

činnost, a proto se v reálné situaci mohou odlišovat. To může vzniknout např. při velkém 

objemu platby za dodávku materiálu, která proběhne na začátku období. Ve velké míře to 

také ovlivňuje splatnost faktur a termíny jejich vystavení, subdodavatel vystaví fakturu 

až po splnění a následně začne běžet lhůta splatnosti, která může přesáhnout do dalšího 

období. 

3.5.1 Finanční plán zálohových plateb 

Kumulované příjmy 
300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 4 100 000 Kč 4 100 000 Kč 

Příjmy (zálohy) 
300 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 800 000 Kč 0 Kč 0 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 

Časová osa 

2020 
2021   

červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor 

Zisk/Ztráta 
288 200 Kč -9 200 Kč -130 200 Kč -169 400 Kč 1 485 263 Kč -1 100 828 Kč -910 809 Kč 449 488 Kč -264 628 Kč 

Výdaje (náklady) 
11 800 Kč 9 200 Kč 130 200 Kč 169 400 Kč 314 737 Kč 1 100 828 Kč 910 809 Kč 1 550 512 Kč 264 628 Kč 

Kumulované výdaje 
11 800 Kč 21 000 Kč 151 200 Kč 320 600 Kč 635 337 Kč 1 736 165 Kč 2 646 974 Kč 4 197 486 Kč 4 462 114 Kč 

 

Kumulované příjmy 
7 100 000 Kč 7 100 000 Kč 

10 450 000 
Kč 

12 950 000 
Kč 

12 950 000 
Kč 

12 950 000 
Kč 

13 420 000 
Kč 

13 420 000 
Kč 

13 990 703 
Kč 

Příjmy (zálohy) 
3 000 000 Kč 0 Kč 3 350 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 Kč 470 000 Kč 0 Kč 570 703 Kč 

Časová osa 
2021 

Doplatek 

březen duben květen červen červenec srpen září říjen 
  

Zisk/Ztráta 
2 207 049 Kč -4 101 151 Kč 727 301 Kč 754 862 Kč -192 004 Kč -32 646 Kč 435 412 Kč -7 412 Kč   

Výdaje (náklady) 
792 951 Kč 4 101 151 Kč 2 622 699 Kč 1 745 138 Kč 192 004 Kč 32 646 Kč 34 588 Kč 7 412 Kč   

Kumulované výdaje 
5 255 065 Kč 9 356 216 Kč 

11 978 915 
Kč 

13 724 053 
Kč 

13 916 057 
Kč 

13 948 703 
Kč 

13 983 291 
Kč 

13 990 703 
Kč 

13 990 703 
Kč 

Tabulka 4 - Finanční plánování – zálohové platby [tvorba vlastní] 
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 Účastníci projektu se dohodli na vyplácení zálohových plateb, které budou 

převedeny z bankovního účtu stavebníka na účet dodavatele vždy na konci měsíce před 

začátkem provádění některého z větších milníků výstavby, což jsou v našem případě 

příprava realizace, zemní práce, základy a nosné konstrukce, dodávka technologických 

zařízení, dokončovací práce a exteriérové povrchové úpravy a předání staveniště. 

  Protože při výstavbě bude docházet k nerovnoměrnému čerpání finančních 

zdrojů, zejména při dodávce technologické části projektu, je výhodnější pro obě strany 

tento způsob plateb. Investor bude mít zaručené dodržení termínů výstavby, zároveň bude 

moci vždy s odstupem alokovat své zdroje, dodavatel nebude muset vynakládat většinu 

svých zdrojů do plateb subdodavatelům a bude moci vložit více do realizace.  

 Závěrečná platba tzv. zádržné v ceně 10 % z celkové částky vynaložené na 

stavební činnost, která činí 570 703 Kč, bude výjimka a nebude se jednat o zálohovou 

platbu. Tato částka bude dorovnána až po uplynutí 3 let záruční doby. To bude zároveň 

sloužit jako garance pro případné opravy a servis. 

 

Obrázek 5 - Graf průběhu příjmů a výdajů projektu v čase [tvorba vlastní] 
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3.6 Smlouva o dílo 

 Součástí přípravy projektu je smlouva o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem. 

Ta bude uzavřena mezi projekční společností ARATEC GROUP, s.r.o., který zde 

vystupuje jako zhotovitel a společností RACIOLA Uherský Brod, s.r.o., zastupující 

stranu objednatele. Vytvořím návrh na všechny podstatné náležitosti, které tato smlouva 

musí obsahovat. 

Níže budou rozděleny a podrobněji popsány hlavní náležitosti smlouvy. 

3.6.1 Náležitosti smlouvy o dílo 

I. Předmět smlouvy a předmět díla 

Předmětem smlouvy je závazek o provedení díla v požadované kvalitě, čase, 

smluvní ceně a jeho předání do užívání objednateli. 

• Předmětem díla je provedení všech činností spojených s projektovou a 

realizační částí, včetně zajištění dodávky a montáže pro systém separace 

tuků a jeho následné využití firmou RACIOLA Uherský Brod, s.r.o. 

• Zhotovitel se zavazuje pro objednatele dílo provést a předat, objednatel se 

zavazuje k součinnosti na díle, dokončené dílo převzít a zhotoviteli uhradit 

cenu za dílo. 

II. Cena díla a platební podmínky 

• Cena díla vymezeného touto smlouvou, bude stanovena na základě 

vypracování finančního plánu v rámci této práce a dohody obou smluvních 

stran v souladu s platnými předpisy. 

• Cena díla může být změněna na základě písemné dohody obou smluvních 

stran, jestliže dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů, 

které by mohli mít výrazný vliv na cenu díla, nebo dojde před či v průběhu 

realizace k ujednání změny rozsahu díla.  

• Veškeré dodatečné změny a práce objednané objednatelem před, nebo 

v průběhu realizace, musí být písemně dohodnuty. 

• Dohodnutá cena bude uhrazena dle následujících podmínek, za schválení 

obou smluvních stran: 
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- Po vydání stavebního povolení (předpokládáno 1. 6. 2020) bude 

vystavena zálohová faktura ve výši 300 000 Kč se splatností 7 dnů. 

- Vždy 30 dnů před započetím stavebního celku plánovaného 

v harmonogramu, tj. říjen 2020, leden květen, červen 2021 bude 

vystavena zálohová faktura ve výši odpovídající plánovaným 

příjmům podle návrhu finančního plánu, se splatností 30 dnů. 

- V březnu 2021, před započetím dodávky a montáže technologické 

části stavby bude vystavena zálohová faktura ve výši 3 000 000 Kč 

se splatností 30 dnů. 

- Po ukončení výstavby a předání díla začne běžet záruční doba 

v délce 3 let. Po uplynutí této záruční doby bude vystavena 

závěrečná faktura v celkové výši 570 703 Kč se splatností 14 dnů. 

• Smluvní pokuty za prodlení byly ujednány na 0,05 % z celkové ceny díla, 

za prodlení s předáním díla, za každý započatý den počínaje prvním dnem 

měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém je stanoveno datum předání. 

Taktéž objednatel je povinen uhradit 0,05 % z dlužné částky za každý den 

zpoždění platby. 

III. Doba a místo provedení 

• Provedení díla se uskuteční: RACIOLA Uherský Brod, s.r.o., Ulice u 

porážky, Uherský Brod. 

• Datum zahájení přípravných prací bude stanoveno výstupem této 

bakalářské práce (nebo od vydání stavebního povolení v případě zpoždění) 

• Datum předání do zkušebního provozu je stanoveno minimálně 30 dní 

před plánovaným předáním do ostrého provozu objednateli. 

IV. Předání a převzetí díla 

• Před předáním a převzetím díla provede zhotovitel za přítomnosti 

objednatele zkoušky k osvědčení funkčnosti díla.  
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• Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání: montážní deník, 

stavební deník, ostatní doklady stanovené právními normami, zápisy o 

provedených zkouškách. 

• Objednatel je povinen dílo od zhotovitele převzít do jednoho dne od 

vyzvání, za podmínky, že dílo je provedeno podle náležitostí smlouvy a 

řádně odzkoušeno. V opačném případě nevzniká povinnost dílo převzít do 

doby, než bude dílo přepracováno a odzkoušeno v souladu s náležitostmi 

této smlouvy. V případě drobných vad a nedodělků nebránících provozu, 

bude dílo převzato a vady budou zapsány v předávacím protokolu 

s termínem jejich odstranění. 

• Zhotovitel poskytuje záruku v délce trvání 36 měsíců na prováděné práce. 

Na technologii separace tuků, záruku 24 měsíců od data předání 

objednateli. 
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4 ZÁVĚR 

 Cílem mé bakalářské práce bylo navržení dokumentů využívaných k přípravě 

stavební zakázky. Na základě odborné literatury a získaných znalostí z předchozího 

studia jsem se v teoretické části zabýval základními pojmy, které souvisí s projektem, 

následně jsem popsal životní cyklus projektu a podrobněji jsem se věnoval fázi plánování, 

konkrétně jak odhadovat budoucí náklady a plánovat časové aktivity výstavby. 

 V praktické části jsem na základě podkladů pro územní a stavební řízení od firmy 

ARATEC Group, s.r.o. provedl analýzu objektů zakázky a identifikoval účastníky 

výstavby. Před započetím výstavby může být z právních důvodů uzavřena smlouva o dílo 

mezi dodavatelem a objednatelem, abych byl schopen tuto smlouvu navrhnout musel 

jsem nejprve určit podstatné údaje jako cenu díla, čas trvání výstavby a způsob 

financování. 

 Z poskytnutých podkladů jsem čerpal částečně vytvořený výkaz výměr 

s chybějícím objektem horní stavby, který představuje ocelová montovaná hala. Ten jsem 

dopočítal z projektové dokumentace a veškeré údaje vložil do programu KROS 4, jež je 

program pro tvorbu rozpočtů. Jako výchozí ceny jsem zvolil cenovou hladinu podle 

databáze ÚRS s připočítáním orientačních režijních nákladů, neboť firma mi přesná čísla 

z vlastních důvodů sdělit nemohla. Ceny za technologickou část, která tvoří převážně 

dodávku a materiál mi firma poskytla formou cenových nabídek od subdodavatelů, 

ostatní práce a montáž byla vypočítána obdobně jako stavební část. Dále jsem navrhl 

harmonogram stavebních prací, pro zajištění lepší kontroly nad prováděním a dodržením 

termínů, ale také zefektivnění. Účinnost harmonogramu nelze s praxí ověřit, protože 

začátek výstavby byl z důvodu výskytu epidemie koronaviru odložen na červenec 2020, 

avšak výhoda zpracování v MS Project umožňuje jednoduše reagovat na časové změny 

v činnostech, automaticky přepočítá celý projekt díky nastaveným vazbám a výrazně 

upozorní na změny v termínech. Po vytvoření harmonogramu jsem byl schopen odvodit 

teoretický měsíční plán nákladů a navrhnout platby. Zástupce strany dodavatele mě 

informoval, že se již předem dohodli na formě zálohových plateb, proto jsem tento systém 

využil a navrhnul jako milníky pro vyplácení vždy některý z větších technologických 

celků.   

Po identifikaci účastníků výstavby a zajištění zbylých údajů vlastní tvorbou jsem 

navrhl smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi investorem a dodavatelem po vydání 

stavebního povolení. V té jsou uvedeny hlavní údaje podstatné pro smluvní zajištění 
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zakázky, jako jsou předmět díla, zhotovitel, cena díla, doba a místo provádění a podmínky 

předání a převzetí do užívání. 

Zpracování této bakalářské práce mě obohatilo o mnoho nových poznatků 

z oblasti řízení projektů a plánování zakázky. Přínosem mi bude schopnost vzájemně 

využívat a propojovat zpracované dokumenty, stejně jako schopnost navrhovat průběh 

zakázky. 
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