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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá projektem na opravu dálničního úseku a navržení 

nejvhodnější varianty výstavby. Cílem práce je vybrat nejvhodnější variantu opravy 

dálničního úseku a navrhnout opatření na snížení možných rizik. V práci byly navrhnuty 

celkem tři varianty výstavby, ze kterých byla vybrána časově nejkratší varianta 3 s 

nejnižšími náklady a s maximálně využitými zdroji sdružených firem. U vybrané varianty 

bylo zapotřebí snížit potencionální rizika, a to především riziko doby pro dokončení před 

zimní technologickou přestávku. Pro eliminaci rizika byla použita metoda stlačování a 

zrychlování. Výběru jedné z navržených variant předcházelo ekonomické zhodnocení 

stavební firmy, v rámci kterého bylo podle finančních ukazatelů zjištěno, že se firma 

nachází v dobré finanční situaci pro realizaci projektu opravy dálničního úseku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova 

Projektové řízení, řízení rizik, analýza společnosti, harmonogram výstavby, dopravní 

infrastruktura   



 

 

Abstract 

The diploma thesis deals with the project of repairing of the motorway section and 

designes the most suitable construction variant. The aim of this work is to select the most 

suitable variant of repair of the highway section. Consequently to propose a method for 

reducing possible risks. The diploma thesis contains three variants of construction of the 

motorway, the shortest variant 3 was selected from all. The option 3 has the lowest cost 

and uses resources of associated companies most effectively. For this variant was 

necessary to reduce the potential risks - the risk connected with the completion before the 

winter technological break. The method of compression and acceleration was used to 

eliminate the risk. The selection was made on the basis of an economic evaluation of the 

construction company, especially the financial situation. According to financial indicators 

was found that the company is in a suitable financial situation for the project to repair the 

highway section. 
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ÚVOD 

Rostoucí tlak na rychlost, bezpečnost přepravy a její komfort s sebou přinášejí požadavek 

zajistit adekvátní úroveň dopravní infrastruktury a s tím spojené zajištění potřebného 

objemu finančních zdrojů na realizaci dálničních a silničních staveb. Výstavba 

i modernizace dopravní sítě musí kromě základních procesních a kvalitativních 

podmínek, brát v potaz i aspekty ochrany životního prostředí a ochrany zdraví lidské 

populace. Z tohoto důvodu je třeba hledat poměr mezi disponibilními finančními zdroji, 

které mohou být státem do dopravní infrastruktury investovány, a dosažením 

požadovaného cíle, kterým je výstavba kvalitních dopravních liniových staveb. Tlak 

na rozvoj kvalitní dálniční i silniční infrastruktury v České republice (ČR) vzniká jednak 

potřebou vytvořit vnitrostátní dopravní vztahy, ovšem i snahou uspokojit nároky dopravy 

mezinárodní (cílová, zdrojová a tranzitní). Základním předpokladem pro dosažení 

uvedených cílů je nejen zajištění potřebných financí, ale i zlepšení legislativního rámce 

tak, aby byl proces přípravy dopravních staveb jednodušší, urychlil se a výběr zhotovitelů 

byl více transparentní. Řešením disproporce mezi financemi a potřebami je hledání jiných 

zdrojů (fondy EU, půjčky) a zároveň zaměření se na prověření, že připravovanými 

projekty bude dosáhnuta požadovaná míra ekonomické efektivnosti. 

Právě příprava reálného projektu záleží na kvalitě jeho zpracování, kterému předchází 

posouzení všech aspektů projektového řízení a zhodnocení finančního zdraví zhotovitele 

(stavební firmy). Tento proces vyžaduje znalost oblasti projektového řízení a pojmů s ní 

souvisejících, ale i oblasti stavebního inženýrství. Z pohledu stavební firmy je důležitou 

součástí projektu jeho předprojektová fáze, která spočívá v návrhu nejvhodnější varianty 

výstavby. Tato varianta splňuje všechny požadavky zadavatele a zároveň dosahuje 

snížení nákladů zhotovitele a potlačuje všechna známá projekt ohrožující rizika. 

V dnešní době čelí stavební firmy rizikům a výzvám, které jsou spojeny se zkracováním 

doby výstavby úseků dopravní infrastruktury. Konkrétní postup projektového řízení 

opravy dálničního úseku na území ČR popisuje tato práce, a to i s prokázáním reálné 

možnosti zkrácení časového úseku předepsaných oprav.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Cílem diplomové práce je navrhnout varianty opravy dálničního úseku na území České 

republiky a vybrat z nich variantu nejvhodnější. Záměrem hodnocení navržených 

a porovnávaných variant je prokázání reálné možnosti zkrácení časového úseku 

předepsaných oprav a zaručuje průkazné dosažení krátkodobého finančního cíle, 

tj. zvýšení ziskovosti dané divize.  

V rámci zkoumané problematiky je také provedeno ekonomické zhodnocení stavební 

firmy, které výběru jedné z navržených variant předchází a jeho důvodem je ověření 

finanční situace firmy pro realizaci projektu opravy dálničního úseku. 

Omezení řešení 

Zaměstnanci byli vzití do společnosti pouze na tento specifikovaný projekt a nemohou 

pracovat na jiných stavbách. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část se bude zabývat základními pojmy pro část analytickou a návrhovou, 

nejprve budou definovány základy pojmy pro projektové řízení, poté pro analýzu rizik 

a plánování projektu.  

Následně budou definovány nástroje analytické části a konkrétně bude popsán model 

„7 S faktorů“, SLEPTE analýza a SWOT analýza. Dále bude popsán pojem finanční 

analýza a pojmy s touto tématikou spojené například uživatelé finančních analýz 

a analýza současné pozice. 

Na závěr bude nastíněna problematika analýzy zainteresovaných stran a popsány kritické 

faktory úspěchu v projektovém řízení. 

2.1 Projektové řízení  

Projektové řízení je chápáno jako soubor norem, zkušeností a doporučení, jak řídit 

projekt. Vzhledem k faktu, že projekty jsou velmi různorodé, tak se jedná většinou 

o všeobecně platné rady nastiňující filozofii přístupu dané problematiky. Nejedná se tedy 

o podrobné a konkrétní směrnice a návody (Doležal, 2016). 

Projektové řízení má za úkol rozpracovat a realizovat povětšinou jednorázové akce. Tyto 

akce je zapotřebí uskutečnit za předem definovaných termínů a s předem kalkulovanými 

náklady tak, aby zhotovitel dosáhl stanovených cílů (Ježková, 2014). 

PMI (Projekt Management Institute) rozděluje řízení projektu do pěti základních oblastí: 

• zahájení – definuje projektové cíle a účel projektu;  

• plánování – jaký bude splněný cíl a požadavky projektu, tato fáze specifikuje 

provedení, časový plán a finanční rozpočet; 

• vykonání – realizace projektu a dodávek podle naplánovaného postupu; 

• sledování – monitorování projektu, zda projektové práce postupují podle 

harmonogramu a zda nejsou v plánu odchylky; 

• ukončení – kontrola, zda hotový projekt odpovídá zadání a realizaci 

dokončovacích prací (dokumentace) 
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Tyto oblasti zahrnují všechny důležité aktivity a tvoří jakousi koncepční posloupnost 

v realizaci projektu. Tímto způsobem lze pohlížet jednak na celý projekt, anebo na dílčí 

etapy, popřípadě i na jednotlivé činnosti (Doležal, 2016). 

2.1.1 Projekt a s ním související pojmy  

Národní standard kompetencí projektového řízení definuje projekt jako: „Jedinečný 

časově, nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za účelem vytvoření 

definovaných výstupů (naplněných projektových cílů) v požadované kvalitě a v souladu 

s platnými standardy a odsouhlasenými požadavky.“ (Ježková, 2014, s. 17) 

Nebo podle PMI (Project Management Institute) je projekt definovaný jako: „Projekt je 

dočasné úsilí podniknuté pro vytvoření jedinečného produktu, služby nebo výsledku.“ 

(Doležal, 2016, s. 17). 

V oblasti projektového řízení lze chápat pojem projekt jako dočasná a definovaná změna 

z výchozího stavu do cílového stavu, viz Obr. 1 (Doležal, 2016). 

 

Obr. 1:Projekt jako změna z výchozího stavu do cílového stavu (Zdroj: J. Doležal) 

Dočasnost lze definovat u projektu jako ohraničený časový rámec, tedy má určený jednak 

začátek, tak i konec, a to formou: datem zahájení a datem ukončení, datem zahájení 

a momentem naplnění cílů nebo datem zahájení a rozhodnutí, že stanovené cíle není 

možno naplnit, z důvodů změny podmínek (Svozilová, 2016). 



17 

 

Milníky 

Milník je možno definovat jako přesně stanovenou událost na projektu, tedy časový 

okamžik, ve kterém je přesně definováno, do jaké míry musí být projekt nebo určitá jeho 

část dokončena. Jedná se o bod kontroly, který má v harmonogramu většinou nulovou 

délku trvání (Ježková, 2014). 

U projektu je nezbytné zjistit rizika, která by mohla přinášet milníky a případně tyto rizika 

podchytit v plánovací fázi pomocí diagramu milníků (Ochrana, 2010). 

Jedná se tedy o nástroj, který pomáhá zjistit, zda projekt bude realizován podle plánu 

(harmonogramu) a vyvarovat se případným problémům na konci projektu. Jakmile jsou 

v projektu splněny všechny milníky, v tomto případě je celý projekt hotový 

(Ježková, 2014). 

Sankce  

Na milníky projektu jsou velmi úzce vázány sankce, protože právě sankce jsou nástrojem, 

jak řídit projekt z pohledu investora. Z hlediska řízení projektu mají pokuty ve smlouvě 

dvojí účinek a to:  

• proaktivní – má odstrašit smluvní stranu (zhotovitele) od neplnění, jedná se hlavně 

o motivační funkci, 

• reaktivní – odškodňuje smluvní stranu (objednatele) za špatné plnění, tato funkce 

je regresivní z právního pohledu (Tichý, 2008). 

Kvalita 

Kvalita je všeobecně definována jako naplnění požadavků, které má za úkol provést 

zákazník. Existují standardy pro systém kvality, které jsou označovány jako ISO 9000 

podle českých technických norem. (Doležal, 2016). 

V projektovém řízení byla vytvořena norma ISO 10 006, která zajišťuje v této oblasti 

vysokou kvalitu. Česká republika tuto normu přijala v roce 1999 a v roce 2003 byla 

norma novelizována (Ježková, 2013). 

V této oblasti je nutno rozlišovat dva podobné pojmy, a to kvalita a třída kvality. Třída 

kvality je výrobek nebo služba, které jsou posuzovány k třídě jakosti. V případě, že tuto 



18 

 

třídu (parametry) výrobek nebo služba splní, je tento výrobek v rámci testované třídy 

kvalitní (Doležal, 2016). 

Riziko 

Lze definovat jako vystavení projektu nepříznivým okolnostem. Tyto nepříznivé 

okolnosti mohou vést k pravděpodobnosti vzniku ztrát a nezdaru, k nejistotě dosažení 

výsledku a k odchylce skutečného a očekávaného výsledku. V ekonomice je riziko 

používáno v souvislosti s nejasným nebo nejednoznačným průběhem skutečných procesů 

a s jeho nejasným nebo nejednoznačným výsledkem. Obecně nejde pouze o rizika 

ekonomická, existuje mnoho druhů rizik jako třeba politická, bezpečnostní, právní 

a specifická (Smejkal, 2006).  

2.2 Analýza rizik  

Dle Smejkala (2006) je prvním krokem k úspěšnému snížení rizik jejich analýza. Jedná 

se o proces vymezení hrozeb, pravděpodobnosti jeho uskutečnění a dopadu na projekt 

samotný. Dalším krokem po jeho úspěšné analýze je řízení rizik.  

Analýza rizik zahrnuje následující kroky: 

1. Identifikaci aktiv – vymezuje aktiva (vše co má pro projekt hodnotu) a jejich 

popis vlastností, 

2. Stanovení hodnoty aktiv – v této fázi se určuje hodnota identifikovaných aktiv 

a jejich význam pro projekt, tedy ohodnocení na škálové stupnici možného 

dopadu pro projekt, 

3. Identifikace hrozeb a slabin – v tomto kroku se hledají hrozby a slabiny, které 

mohou negativně ovlivnit aktiva projektu, tj. nalezení slabých míst v projektu, 

které mohou ohrozit dokončení projektu, 

4. Stanovení závažnosti hrozeb a rozměru zranitelnosti – v této fázi se určuje 

hodnota identifikovaných hrozeb a slabin, dále je určováno do jaké míry mohou 

projekt ohrozit. 

  



19 

 

Metody analýzy rizik  

Existují dvě základní metody pro analýzu rizik: kvalitativní a kvantitativní metoda 

vyjádření veličin. Většinou se používá jedna z těchto dvou metod, ale muže se používat 

i jejich kombinace (Smejkal, 2006). 

• Kvalitativní metoda vyjadřuje riziko v určitém rozsahu, a to buďto slovně (malá, 

střední, velká), pravděpodobností (0 až 1) nebo obodováním na škále 1 až 10. 

Hodnota je většinou určena kvalifikovaným odhadem. Kvalitativní metoda je 

poměrně dosti subjektivní podle subjektu, který ji provádí. Metoda je také 

jednodušší a rychlejší v porovnání s kvantitativní metodou (Smejkal, 2006). 

• Kvantitativní metoda je založena na matematických výpočtech rizika výskytu 

hrozeb v projektu. Vyjadřuje dopad ve finanční absolutní hodnotě např. tisíce Kč. 

Obvykle bývá vyjádřeno v roční předpokládané ztrátě. Tato metoda je časově 

náročnější, avšak vyjadřuje objem možné ztráty rizika. Postup je také velice 

formalizovaný a nevede k subjektivnímu posuzování rizik (Smejkal, 2006). 

Mezi metody analýzy rizik se řadí poměrně nová empirická metoda RIPRAN. Jedná se o 

jednoduchou analýzu rizik, která se používá pro středně velké projekty. Tato metoda 

akceptuje komplexní řízení kvality TQM a rovněž zásady Project Risk Management 

v PMI a IPMA. Metoda nerozebírá samotnou problematiku sledování rizika, pouze 

upozorňuje v projektu na její důležitost. Analýza se skládá ze tří procesů, a to identifikace 

nebezpečí, kvalifikace rizika a reakce na riziko (Ježková, 2011). 

Metody snižování rizik  

S existencí rizika musí počítat každý projekt ve všech oblastech realizace. Předtím, než 

bude popsáno, jakým metodami je možno snižovat riziko, je zapotřebí si rizika rozčlenit 

podle jejich pravděpodobnosti a tvrdosti. Pravděpodobnost vyjadřuje šanci výskytu 

daného jevu a tvrdost vyjadřuje velikost dopadu na projekt.  

Rizika lze rozdělit podle tabulky (Tab. 1) do čtyř skupin, a to podle dvou faktorů:  
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Tab. 1: Metoda pro řešení problému rizika (Zdroj: V. Smejkal) 

 

Z tabulky vyplývají čtyři možné způsoby pro řešení rizik, a to:  

• Vyhnout se riziku – rizika jsou charakteristická vysokou tvrdostí a zároveň 

vysokou pravděpodobností, tomuto riziku je doporučováno se v projektu vyhnout 

nebo jej redukovat. Redukce může být použita jen v případech, kdy 

pravděpodobnost nebo tvrdost lze snížit na přijatelnou úroveň. 

• Retence a redukce – rizika jsou charakteristická nízkou tvrdostí a vysokou 

pravděpodobností ztráty, optimální snižování rizika je retence nebo redukce. 

Retence z důvodu vysoké pravděpodobnosti ztráty, a tedy i vysoké transferové 

náklady. Redukce zmírňuje objem ztráty v případě vyskytnutí rizika.  

• Pojištění – rizika jsou charakteristická vysokou tvrdostí a zároveň nízkou 

pravděpodobností. Nejvhodnější řešení pro toto riziko je pojištění, a to z důvodu 

nízkých nákladů transferu a vysoká tvrdost znázorňuje katastrofický dopad 

na projekt  

• Retence – rizika jsou charakteristická nízkou tvrdostí a nízkou pravděpodobností 

výskytu, riziko se vyskytuje málokdy a když ano, dopad na projekt je nulový. 

Podle Smejkala (2006) je možné riziko snižovat následujícími metodami:  

1. Ofenzivní řízení firmy – je metoda aktivního rozpoznávání možných rizik 

ze strany managementu firmy. Ofenzivní řízení se vyznačuje zejména vhodnou 

rozvojovou strategií, rozvojem silných stránek a snahou o maximální a rychlou 

pružnost.  
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2. Retence rizik – je nejběžnější metodou reagování na riziko rizika. Firmy jsou 

vystavovány neomezenému množství rizik a ve valné většině se proti nim žádná 

opatření nedělají. Retence může být buď vědomá, tedy rizika si je subjekt vědom, 

a nebo nevědomá, v tomto případě o riziku subjekt nemá tušení. Retence může 

být také rozdělována na dobrovolnou a nedobrovolnou. Dobrovolná retence je 

přijata z důvodu, že není žádná vhodnější varianta pro snížení rizika. 

U nedobrovolné retence si je subjekt rizika vědom, ale buďto se mu nedá vyhnout 

nebo nemůže být redukováno. 

3. Redukce rizik – může probíhat dvěma metodami, a to buď při odstraňování 

důvodu vzniku rizika (přesun rizika) anebo metodou snižující důsledky rizika 

(diverzifikace, pojištění)  

4. Přenesení rizika na jiny podnikatelský subjekt (transfer rizika) – je metoda, 

která se řadí spíše do skupiny defenzivních opatření. Jedná se zejména o:  

• Bankovní záruka – vzniká na základě požadavku klienta banky. Banka 

se zavazuje za klienta vyplatit předem stanovenou peněžní částku, a to 

v případě, že budou splněny okolnosti sjednané v záruční listině. 

• Diverzifikace – je nejpoužívanější metodou, která snižuje firemní riziko. Tato 

metoda se používá pro snížení rizik při investicích. Riziko je v tomto případě 

rozloženo v co nejširší základně. 

• Sdílené riziko – je rozděleno mezi několik subjektů podnikatelské činnosti. 

Riziko můžeme sdílet třeba vytvořením holdingu, nové firmy nebo sdružením. 

Vytvořit sdružení můžou jak fyzické, tak právnické osoby a nejedná 

se o vytvoření samostatné právnické osoby. 

• Pojištění – je historicky nejstarší metoda přenesení rizika. Teorie rizik 

definuje pojištění jako vyměnění rizika velké nejisté ztráty (škody) 

za bezpečnou a jistou malou ztrátu (pojistné). 

2.3 Plánování projektu  

Plánování projektu je soubor činností, které se zaměřují na vtvoření plánu k dosažení 

stanoveného cíle projektu. Činnosti propojené s plánovací fází projektu začínají hned 

na začátku projektu v období zahájení projektu, protože v tomto období je zapotřebí 

stanovit hned několik důležitých bodů pro projekt. Jedná se o časový plán 

(harmonogram), realizační zdroje (subdodavatele), odhad rozpočtu (sestavení kalkulace) 
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a projektová rizika, neboť všechny vyjmenované body mají velmi důležitou úlohu 

pro projekt, zejména cenu projektu. Detailní plánování ostatních činností začíná dnem 

zvítězení v soutěži a podpisem smlouvy mezi objednávající a realizační stranou 

(Svozilová, 2016). 

2.3.1 Podrobný rozpis prací  

Podle Doležala (2016) každý projekt vyžaduje pro splnění cílů určité úsilí, které je ale 

spojeno s vytvořením organizační jednotky na dobu trvání projektu – projektového týmu. 

Sestavený tým musí rozpracovat cíle projektu na dílčích úsecích nebo dodávkách. 

Sestavení konkrétního a podrobného rozpisu úkolů projektu (WBS) je pro projektový 

management základní metodický přístup  

Z tvorbu podrobného rozpisu prací je odpovědný projektový manažer, kterému asistuje 

sestavený projektový tým. Podrobný rozpis prací je pro projekt závazným dokumentem, 

z kterého mimo jiné vychází rozpis dílčích cílů, časový plán (harmonogram), rozpis 

zapojení organizačních jednotek a jednotlivců, rozpis úseků práce, plán čerpání nákladů 

a známě skutečnosti a okolnosti (Doležal, 2016). 

 

Obr. 2: Podrobný rozpis prací (Zdroj: A. Svozilová) 
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Princip tvorby rozpisu prací  

Dle Svozilové (2016) je podrobný rozpis prací projektu souborem prvků, které projektu 

umožňují, aby byl: 

• řiditelný – aby odpovědnost v projekt byla možná delegovat za realizaci dílčích 

úseků; 

• měřitelný – aby v projekt bylo umožněno sledovat dílčí aktivity plnění; 

• integrovaný – aby dílčí aktivity v projektu plynule navazovaly a projekt tvořil 

jeden propojený celek; 

• nezávislý – aby všechny dílčí aktivity byly obsahem konkrétního projektu a byly 

řízeny jedním řídícím subjektem (projektový manažer), a aby samotný projekt 

nebyl ovlivňován ostatními projekty.  

Úrovně rozpisu prací  

Podrobný rozpis prací projektu (WBS) má jako každá hierarchická struktura své úrovně. 

V případě, že se jedná o projekt většího rozsahu (složitější projekt), může být vytvořeno 

až šest členících úrovní podrobnosti. Názvosloví pro jednotlivé úrovně není nikde 

standardizováno a projekt od projektu se liší. Hlavní podstatou pro vytvoření členění 

projektu je usnadnění projektovému týmu jeho řízení. Vyšší (manažerské) úrovně 

projektu jsou zřejmé ze zadání a jsou stanoveny zadavatelem projektu (investorem). Nižší 

(technické) úrovně jsou prací interní přípravy, tedy projektového týmu projektu 

(Doležal, 2016). 

2.3.2 Řízení času  

Časový rozpis (harmonogram) projektu je neoddělitelnou součástí plánu projektu. 

Obsahuje všechny potřebně informace ohledně termínů a časových posloupnostech 

v jakých bude projekt probíhat. Harmonogram projektu je nástrojem pro přehledné 

a úplné podchycení velkého množství informací, které jsou pro řízení projektu potřebné 

(Svozilová, 2016). 
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Podle Svozilové (2016) patří mezi nejdůležitější informace zejména:  

• milníky projektu a důležité termíny; 

• předpokládaná doba trvání úseků; 

• hierarchická struktura činností převedená do časových postupů; 

• vazby mezi jednotlivými úseky. 

Dle Doležala (2016) je výsledkem uspořádání informací a činností nejčastěji nějaké 

grafické znázornění, které podle způsobu vyobrazení rozlišujeme:  

• Uzlově definovaný, orientovaný síťový graf – činnosti se znázorňují pomocí 

ohodnocených uzlů. Jedná se o nejrozšířenější způsob síťového grafu, a to 

z důvodu, že se lehce převádí do Ganttova grafu. 

• Hranově definovaný orientovaný síťový graf – činnosti se znázorňují pomocí 

ohodnocených orientovaných hran a uzly představují začátek a konec činnosti. 

Tento typ grafu se používá pro metodu kritické cesty. 

• Úsekový (Ganttův, liniový) diagram – zobrazení je provedeno za pomocí úseček. 

Délka úsečky souhlasí délce trvání činnosti. 

• Úsekový (Ganttův, liniový) graf – vystupuje z Ganttova diagramu, kde jsou 

doplněny vazby mezi jednotlivými činnostmi. Globálně nejpoužívanější způsob 

vyobrazení projektového harmonogramu.  

Ganttův diagram  

V Ganttově diagramu jsou úkoly zpravidla organizovány posloupně shora dolů, avšak 

časová osa je znázorněna na horizontální křivce (Svozilová, 2016).  

Podle Ježkové (2014) je velmi důležité, že činnosti, které navazují na stejnou činnost 

mohou běžet souběžně (paralelně) a tím zkracovat délku celého projektu.  

2.3.3 Řízení nákladů 

Projekt je potřeba vidět z pohledu nákladů co možná nejrealištěji, a to hned od jeho 

počátků. O zahájení projektu bylo rozhodnuto na základě tvrzení, že realizace projektu 

bude pro firmu přínosem. Častokrát jsou v projektu používány zavádějící postupy řízení 
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nákladů jako např. že rozpočet projektu nepočítá s náklady na vlastní (interní) pracovníky 

firmy. Tento nestandardní postup pak zkresluje ekonomický výsledek daného projektu.  

Nejčastěji jsou náklady vyčíslovány na základě analogie z již dříve prováděných projektů, 

tento postup se nazývá odhadování pomocí analogie. Ve stavebnictví je možno použít 

orientační databázi nákladů. Často jde o informace týkající se nákladů na materiál, 

lidskou práci anebo ostatní náklady, které jsou spojené s danou činností (doprava, 

pronájem techniky, …) (Doležal, 2016). 

Standardní části rozpočtu  

Podle Synka (2011) se všeobecně náklady dělí na přímé a nepřímé náklady, podle 

přiřazení nákladů v projektu na kalkulační jednici.  

• Přímé náklady – lze přiřadit k nějaké činnosti nebo přímo ke stavebnímu objektu 

a nedělí se mezi více objektů.  

• Nepřímé náklady – jsou náklady, u kterých nelze říct, ke které činnosti nebo 

ke kterému objektu patří. Ve stavebnictví se jedná o vedlejší rozpočtové náklady 

(VRN) a musejí se rozpočítávat mezi všechny objekty v projektu (Stavební 

standardy, nedatováno). 

 

Rezervní zdroje 

Dle Svozilové (2016) jsou i tyto položky v rozpočtu brány jako náklad projektu, který 

eliminuje nepřesně vytvořené sestavy rozpočtu a obtížně předvídatelné vlivy. Jedná 

se o rezervy na rizika projektu, které se v projektu v průběhu celé realizace projektu 

vytvářejí.  

Rozpočtové rezervy se dělí podle typu rizika, a to na:  

• rozpočet na krytí obtížně předvídatelných vlivů – představuje rezervy, které jsou 

vytvořeny na již známá rizika v projektu, 

• manažerské rezervy – jsou rezervy, které jsou vytvořeny na neznámá rizika 

v projektu, která se mohou objevit v průběhu projektu. 
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Náklady na kvalitu  

Dle Svozilové (2016) se jedná o finanční vyčíslení zdrojů v projektu potřebných 

na dosažení mezi vlastnostmi realizovaného projektu a očekáváním zákazníka. Náklady 

na kvalitu jsou z pravidla mezi 3 až 5 % z ceny projektu. Tyto náklady jsou odvozené 

od velikosti a složitosti projektu.  

Podle Doležala (2016) náklady na kvalitu zahrnují i ty náklady, které musí firma vynaložit 

ve spojitosti s neshodami projektu. Do této sekce patří především náklady spojené 

s vyřízením reklamace a záručních oprav. 

Mnoho manažerů se snaží na těchto nákladech v průběhu realizace projektu ušetřit, toto 

rozhodnutí může mít v pozdější fázi nedozírné rozměry a může se stát značnou zátěží 

firmy. Jediný možný způsob, jak ušetřit náklady na kvalitu je vytvořit dílo vad 

a nedodělků, aby firma nemusela v pozdějším čase očekávat vynaložení dalších 

finančních prostředků (Svozilová, 2016). 

V tabulce níže (Tab. 2) je vidět rozdělení nákladů na kvalitu na dvě skupiny:  

• Náklady plnění požadavků kvality – tyto náklady je zapotřebí promítnout do ceny 

kalkulace celkové ceny projektu pro zajištění požadované kvality, 

• Náklady nevyhovení požadavků kvality – tyto nákladové položky se zřejmě 

budou objevovat při nedodržení správné kvality projektu (Svozilová, 2016). 

Tab. 2: Náklady na plnění požadavků kvality (Zdroj: A Svozilová) 
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2.3.4 Řízení kvality  

Jedná se o manažerský přístup zajišťující nutnou procesní a organizační strukturu, který 

alokuje zdroje a navrhuje cíle potřebné pro utvoření předmětu, jehož vlastnosti podléhají 

požadované jakosti kvality (Svozilová, 2016). 

Kerzner (1998) definuje řízení kvality takto:  

„Řízení kvality je soubor plánovaných a systematických činností aplikovaných tak, aby 

bylo zajištěno, že projekt uspokojí požadované standardy kvality.“  

Podle Doležala (2016) se management kvality zaměřuje v rámci projektu na tři 

následující oblasti: 

• plánování řízení kvality – stanovuje požadavky a normy na kvalitu, které 

se vztahují na projekt a určuje, jak bude kvalita a standardy ověřeny, z tohoto 

důvodu je plán řízení kvality součástí plánu řízení projektu, 

• ověřování kvality – porovnává požadavky na kvalitu s aktuálními výsledky 

z projektu a ověřuje, že kvalitativní standardy jsou opravdu používány, 

• kontrola kvality – je proces, který spojuje zaznamenávání veličin do plánu řízení 

kvality, výsledkem je vyhodnocení výkonosti a popřípadě doporučení na změnu. 

2.3.5 Řízení lidí a dalších zdrojů  

Pro identifikaci potřebných zdrojů je potřeba mít stanovený rozsah projektu, časový 

harmonogram a nákladovou stránku, v případě, že tyto všechny zdroje projekt zná, může 

se zabývat potřebou zdrojů na jednotlivých činnostech (pracovníci, stroje atd.). Stejně 

jako u odhadu času a nákladů, tak i zde je používán některý z přístupů odhadování:  

• jednočíselný odhad – manažer konzultuje s manažerským oddělením 

a společným odhadem vznikne potřebná kapacita, 

• analogický odhad – vzniká na základě dříve realizovaného projektu nebo 

na základě obdobné činnosti, ze které vznikne odhad pro nynější projekt, 

• norma – v některých oborech je i základem pro stanovení potřeby lidských 

zdrojů, určuje se na základě příslušné tabulky např. normohodin, 
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• simulace – bývají používány ve velmi rizikových oblastech, kde panuje velké 

riziko, v této situaci se používají matematické simulace a modely, na jejíž základě 

může být plán vytvořen, 

• kreativní techniky – používají se v krajních případech, kdy nelze použít ani jeden 

z předchozích způsobu pro danou situaci projektu. 

Plán všech pracovníků, kteří se na projektu podílejí je v této fázi prozatím anonymní, řeší 

se pouze profese a dovednosti pro jednotlivou pozici v projektu (Doležal, 2016). 

Zrychlování projektu  

Doležal (2016) dále uvádí, že dobu trvání projektu lze i urychlit prostřednictvím 

správného hospodaření se zdroji. Obecně se používají dva nástroje k tzv. kompresi 

časového plánu:  

• Stlačování – tento způsob zrychlení je založený na zvýšení zdrojů, což má 

za následek jeho urychlení. Zpravidla se tento způsob používá na činnost 

s nejdelší dobou trvání, protože existuje největší pravděpodobnost, že zvýšení 

zdrojů bude mít ten správný efekt. Zvyšování zdrojů s sebou přináší i zvyšování 

vynaložených prostředků, z toho důvodu je důležité sledovat zvyšování zdrojů 

a porovnávat je s její efektivitou.  

• Zrychlování – jedná se o techniku, která se snaží v kritické cestě paralelizovat 

činnosti, kdy některé činnosti začínají dříve, než předchozí činnosti jsou vůbec 

ukončeny. Tato technika ovšem s sebou nese jisté riziko předělávání. S riziky je 

potřeba pracovat a porovnávat je. 

2.3.6 Řízení rizik  

Jedná se o činnost projektového týmu, který sleduje seznam rizikových položek, a zda 

se v průběhu projektu neobjevují u těchto rizikových položek aktivační procedury. 

V momentě potřeby musí být použit rezervní plán pro zmírnění rizik. Rizika je zapotřebí 

pravidelně vyhodnocovat a v případě, že se projekt začne odchylovat od plánu, je 

zapotřebí znovu sestavit seznam rizik a plán řízení rizik přehodnotit. (Smejkal, 2006). 
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2.4 Model „7 S faktorů“  

Jedná se o analytickou techniku vnitřního prostředí. Zařazuje se na faktory, které mají 

vliv na úspěšnost firemní strategie. Model se člení na dvě skupiny, skupinu představující 

tři „Tvrdá S (strategie, struktura a systém firmy) a skupinu představující čtyři „Měkká S“ 

(styl, spolupracovníci, schopnosti a sdílené hodnoty). Všechny uvedené faktory jsou úzce 

provázány, vzájemně se ovlivňují a rozhodují o naplnění firemní strategii (Štědroň, 2018). 

Strategie firmy 

Strategie firmy vzniká z vize firmy, tedy z představ klíčových manažerů nebo majitelů 

firmy a z poslaní firmy, to znamená z povahy výroby nebo nabízených služeb. Strategie 

vychází z dlouhodobé orientace firmy a směrování k jednotlivým cílům firmy 

(Smejkal, 2006). Plán se stává formou komunikace cílů celé společnosti a formou 

směřování snah jednotlivců k naplnění firemní strategie (Dess, 1993). Dále byly využity 

poznatky od Kaplana, které se zabývají strategií firem a efektivním využitím lidských a 

finančních zdrojů (1996). 

Podle Porterova přístupu je konkurenční výhoda jádrem firemní strategie a každá firma 

si musí vybrat druh konkurenční výhody o jaké bude firma usilovat. Podle tohoto přístupu 

jsou pouze dvě konkurenční výhody, podle kterých může firma soutěžit s ostatními 

firmami, a to: 

• nízké náklady: vůdčí postavení z důvodu nízké ceny, 

• diferenciace: odlišné nabízení produktů na trhu nebo služeb. 

Firma si poté může vybrat v jaké míře strategii uplatní, tedy stanoví si její specializaci. 

Zaměření firmy lze cílit pouze na úzký segment trhu anebo se firma zaměří na celý trh 

(Smejkal, 2006). 
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Obr. 3: Základní členění strategií podle Portera (Zdroj: SlidePlayer.cz, 2016) 

Podle Porterova přístupu jsou možné celkem čtyři konkurenční výhody: 

• vůdčí postavení v nízkých nákladech: firma se zaměřuje na celý trh a snaží 

se získat vůdčí postavení díky nízkým cenám, 

• nákladová koncentrace: firma se zaměřuje pouze na určitý segment trhu a snaží 

se získat vůdčí postavení díky nízkým cenám, 

• diferenciace: firma se zaměřuje na celý trh a snaží se odlišit svou nabídku 

produktů či služeb od svých konkurentů, 

• diferenciační koncentrace: firma se zaměřuje pouze na určitý segment trhu a snaží 

se odlišit svou nabídku produktů či služeb od svých konkurentů. 

Organizační struktura firmy  

Hlavním úkolem organizační struktury je nejvhodnější rozdělení kompetencí, pravomocí 

a úkolů mezi pracovníky firmy. Existuje pět základních organizačních struktur:  

1. Liniová struktura – je založena na přímé nadřízenosti a podřízenosti. Jejím 

typickým znakem je rychlé rozhodování a snadná centralizace pravomocí. 

Nevýhodou liniové struktury jsou velké nároky na vedoucí v jednotlivém útvaru. 

2. Funkcionální struktura – vznikla v souvislosti s liniovou strukturou jako 

alternativa pro odstranění nedostatků v liniové struktuře. Vedoucí je vystřídaný 
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několika specializovanými odborníky a vedoucí rozhoduje pouze o úkolech, které 

spadají do jeho odbornosti. 

3. Liniově štábní struktura – spojuje strukturu liniovou a funkcionální. Z liniové 

struktury přebírá potřebu vedení jednotlivce a z funkcionální přebírá potřebu 

odborného řízení. Odborná činnost je prováděna v samostatném štábu. Tato 

struktura je v praxi nejvíce používána.  

4. Divizionální struktura – rozděluje firmu na jednotlivé divize, ať už podle výroby 

nebo služeb, tak podle geografického umístění nebo náročnosti zákazníka. 

Rozdělení firmy je provedeno i z pohledu financí a obchodu. Specializované 

činnosti si každá divize zajišťuje sama, což umožňuje pružnější jednání.  

5. Maticová struktura – nejčastěji se uplatňuje v oblasti výroby. Výhodou struktury 

je zajištění co nejlepšího výsledku, a to v co možném nejkratším času. Maticová 

struktura propojuje divizionální a funkcionální struktury (Smejkal, 2006). 

Informační systém 

Jedná se o všechny formální a neformální informační postupy, které ve firmě odehrávají. 

Ve firmách se v dnešní době nejvíce uplatňuje kombinace automatizovaného zpracování 

a neautomatizovaného (ručního) zpracování. Přičemž nejvíce automatizované činnosti 

jsou na nejnižších pozicích firmy a čím výše se postupuje, tím se automatizované 

zpracování vytrácí a přechází právě v neautomatizované zpracovávání informací. 

Počítačová podpora na vrcholných postech je spíše zvláštností při tvorbě firemních 

strategií (Smejkal, 2006). 

Styl řízení 

Existuje mnoho členění stylu řízení, ale jelikož se práce zabývá projektovým řízením 

projektu bude blíže specifikována klasická typologie stylů řízení: 

• Autoritativní styl řízení: je založený na rozhodování samotným vedoucím firmy. 

Je vylučováno zapojování podřízených na řízení formy, podřízení informují 

a doplňují vedoucího, ten se na základě těchto informací rozhodne pro řešení 

(Smejkal, 2006). 

• Demokratický styl řízení: je spojeno s jistou mírou účastí podřízených 

na rozhodování ve firmě. Podřízení pracovníci mají možnost se vyjádřit a vedoucí 

deleguje část pravomocí. Odpovědnost v konečných rozhodnutích si ovšem 
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ponechává. Velkou výhodou je zapojení pracovníků do rozhodování a tím 

zlepšení atmosféry ve firmě. Nevýhoda je časová náročnost při rozhodování 

(Smejkal, 2006). 

• Styl laissez-faire: dovoluje velkou volnost pracovníků při rozdělení a postupu 

práce. Nadřízený do jejich činností zasahuje jen výjimečně. Jako výhoda tohoto 

stylu řízení je bráno, že pracovníci si mohou činnosti dělat podle svého uvážení. 

Na druhou stranu velká nevýhoda této volnosti nastane v případě, kdy pracovníci 

nevědí, jak pokračovat a rozhodnutí od jejich nadřízených by jim značně pomohlo 

(Smejkal, 2006). 

Spolupracovníci  

Lidské zdroje jsou klíčovým faktorem pro zvyšovaní výkonnosti firem. Základní 

manažerská dovednost je umění jednat se zaměstnanci a spolupracovníky. Zaměstnanci 

a spolupracovníci jsou ovšem také hlavním rizikem firmy, z tohoto důvodu je věnována 

velká pozornost manažerů na motivaci spolupracovníků. Souběžně s motivací pracovníků 

musí být pracováno na loajalitě zaměstnanců k nadřízeným a vytváření vnitřní kultury, 

tedy sdílené hodnoty firmy (Smejkal, 2006). 

Pro manažery firmy je klíčové znát motivační zázemí, sklony a preference svých 

zaměstnanců pro vhodné vytvoření firemního prostředí, které pomáhá ke zvyšování 

produktivity. Jedná se především o dlouhodobou tvorbu firemní kultury a firemní image 

(Smejkal, 2006). 

Sdílené hodnoty  

Sdílené hodnoty jsou pevně provázané s firemní kulturou, firemní vizí a se zaměstnanci 

(spolupracovníky). Každá firma by měla mít pevný soubor hodnot, ze kterých vycházejí 

jejich zásady a činy. Důležitým faktorem úspěchu je pečlivé dodržování stanovených 

hodnot. Tyto hodnoty se v průběhu její existence mohou měnit v souladu s měnícími 

se trendy. Sdílené firemní hodnoty usměrňují chování zaměstnanců firmy a zároveň 

se jedná o jediný kontrolní systém, který není založený na strachu. Zaměstnanci, ale 

i špičkový manažeři firmy, musejí sdílené hodnoty respektovat (Michalko, 2007). 
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Schopnosti  

Úspěšný a kvalitní manažer by měl mít mnoho pozitivních schopností, mezi klíčové 

schopnosti však lze zařadit rychlou adaptaci, výkonnost, rozhodovací schopnosti 

a schopnost jednat s lidmi (Smejkal, 2006). 

2.5 SLEPTE analýza  

Analýza SLEPTE nebo také PESTLE je rozšířená forma analýzy SLEPT, která se zabývá 

faktory prostředí, ve kterém firma působí. Jedná se o nástroj sloužící k identifikaci 

externích faktorů firmy (Koráb, 2007). 

Kromě identifikace faktorů firmy je analýza používána i k rozboru změn ve vnějším 

prostředí projektu. Zkoumá vnější faktory, které by mohly ovlivnit projekt v realizaci 

(Ježková, 2014). 

SLEPTE analýza je oproti základní analýze rozšířena ještě o ekologické faktory, které 

jsou ve stavebním sektoru velmi důležité, a proto je zapotřebí rozšířit analýzu o tento 

faktor, analýza je hodnocena celkem z šesti hledisek:  

• S (Social) – sociální/společenské faktory, 

• L (Legal) – legislativní faktory, 

• E (Economic) – ekonomické faktory, 

• P (Policy) – politické faktory, 

• T (Technology) – technologické faktory, 

• E (Ecology) – ekologické faktory (Koráb, 2007). 

Sociální/společenské faktory 

Faktory sociální nebo také často nazývané faktory společenské se zaměřují zejména 

na životní styl, životní úroveň a nebo na strukturu populace. Významný aspekt 

představují demografické faktory, mezi které se řadí velikost populace, demografický 

proces reprodukce, geografické rozložení a etické rozložení populace 

(Hanzelková, 2013).  
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Mezi sociální faktory často bývá zařazena i míra korupce a vnímaní korupce společností 

(Koráb, 2007).  

Legislativní faktory  

Management bývá v mnoha oblastech svázán a do značné míry omezován zákony a celou 

řadou navazujících předpisů a místních vyhlášek. Nejčastěji se jedná o státní regulace, 

regulace importu a exportu anebo o ochranu životního prostředí (Hanzelková, 2013). 

Poslední z výše zmíněných faktorů bude více rozebrán v části Ekologické faktory.  

Ekonomické faktory  

Ekonomické faktory jsou důležité pro odhad cen pracovní síly v odvětví, a především 

pro odhad cen jednotlivých produktů. V této částí faktorů se také sledují záležitosti, které 

se týkají daní (DPH, DPPO, spotřební daň atd.), cel a měnové politiky domovské měny, 

zejména její stability vůči ostatním měnám. V ekonomickém prostředí se také dále řeší 

otázka úrokových sazeb, otázka hospodářských cyklů a makroekonomické ukazatele 

(Business vize, 2010). 

Politické faktory  

Analýza politických faktorů se zabývá především problematikou stability politické scény, 

tedy často se měnící vlády, popřípadě změnou ministrů. Tato problematika má dopad 

především na legislativní oblast (Business vize, 2010).  

Dle Korába (2007) se politické faktory také zaměřují na stabilitu institucí a jejich postoj 

k podnikání a na politické trendy, které se objevují na politické scéně.  

Technologické faktory 

Oblasti technologických faktorů se zabývají infrastrukturou ať už dopravou, 

telekomunikací, surovinami nebo elektrickou energií, tak stavem rozvoje, zaměření 

průmyslu a aplikované vědy a výzkumu (vysokých škol). Částečně do této oblasti spadá 

i z legislativních faktorů duševní vlastnictví a z ekologické oblasti možnost obchodovat 

s povolenkami emisí nebo provádění studie EIA (Environmental Impact Assessment) 

(Business vize, 2010). 
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Ekologické faktory  

Na ekologické faktory je v současné době kladený čím dál větší důraz, neboť stát dohlíží 

na dodržování vydaných opatření, norem a limitů v oblasti životního prostředí a ekologie 

(Altaxo, 2015). 

Odpadové hospodaření řeší především: 

• Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů (chemický zákon). 

• Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), 

ve znění pozdějších předpisů (Hanzelková, 2013, s. 54) 

2.6 SWOT analýza  

SWOT analýzu je možno využít dvěma způsoby. Dle Guinna (2007) se analýza používá 

při poznání prostředí, ve kterém podnik působí, a při zkoumání vnitřních možností 

podniku.  

Druhý způsob využití analýzy je při shrnutí dílčích analýz. V tomto případě analýza 

nepřináší nic nového a je do určité míry mechanickou záležitostí přenášení dat z jiných 

analýz (Keřkovský, 2006). 

Podstatou analýzy v obou případech je, že se do ní zapisují faktory a skutečnosti, které 

představují pro daný projekt silné a slabé stránky a ve zkoumaném prostředí projektu 

hrozby a příležitosti. Pro vizuální znázornění slabé/ silné stránky a hrozby/ příležitosti 

se používá zobrazení ve čtyřech kvadrantech (Keřkovský, 2006). 

Při rozdělování do kvadrantu si je zapotřebí uvědomit, že:  

• silné a slabé stránky představují interní faktory, které se dají do jisté míry ovlivnit 

a kontrolovat, 

• hrozby a příležitosti patří mezi externí faktory, které nelze ovlivňovat a lze se jim 

pouze přizpůsobovat (Koráb, 2007). 
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Tab. 3: Šablona pro znázornění SWOT analýzy (Zdroj: vlastní zpracování) 

SWOT analýza 
V

n
it

řn
í 

fa
k

to
ry

 Silné stránky Slabé stránky 

 

 
 

  

V
n

ěj
ší

 f
a

k
to

ry
 Příležitosti Hrozby 

 
 

 

  

 

 

2.7 Finanční analýza  

Finanční analýza patří k důležitým dovednostem každého manažera. Poznatky a závěry 

finančních analýz slouží nejen pro taktické a strategické rozhodování o investicích a jeho 

financování, ale i pro předávání zpráv vlastníkům. Ekonomický úsek rozpracovává 

finanční analýzu v podniku, a lze jí definovat jako soubor činností, jejichž hlavním cílem 

je zjistit komplexně finanční situaci a finanční zdraví firmy. Obvykle postačují data 

z účetnictví pro finanční rozhodování. Získávají se prostřednictvím účetních výkazů: 

výkazů zisku a ztrát, rozvahy a přehledu o peněžních tocích. Tyto podklady podniky 

shromažďují, třídí, dokumentují a evidují o současném i minulém období. Zmíněné 

souhrnné údaje ovšem nemají úplnou vypovídací schopnost o podniku a nemohou 

poskytnout detailní obraz o hospodaření firmy. K tomuto účelu využívají finanční 

manažeři finanční analýzy, které poměřují údaje mezi sebou navzájem a mají větší 

vypovídající schopnost. Umožňuje dospět k přesnějším závěrům a celkovému 

hospodaření podniku a jeho finanční situaci. Porovnání jednotlivých ukazatelů v prostoru 

a čase dává hlavní význam a přínos finančním analýzám pro správné rozhodování 

v podniku (Kislingerová, 2004). 
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2.7.1 Uživatelé finanční analýzy 

Uživatelé, kteří přicházejí do kontaktu s podnikem můžeme rozdělit na interní a externí 

uživatele. K interním uživatelům patří:  

• manažeři podniku, 

• odboráři podniku, 

• zaměstnanci podniku. 

K externím uživatelům finančních analýz jsou zařazeny: 

• investoři, 

• banky,  

• stát a ostatní orgány,  

• obchodní partneři,  

• konkurence. 

Již u některých z výše uvedených uživatelů je motive o informovanost zřejmá, ale 

u jiných jsou důvody méně zřetelné, a proto budou blíže objasněny.  

Investoři  

Osoby poskytující podniku kapitál, a proto sledují informace o výkonnosti podniku 

pro rozhodování o možných investicích. Investoři se soustředí na míru rizika vloženého 

kapitálu k jeho výnosu. Další důvod, proč se investoři soustředí na získávání informací je 

jakým způsobem podnik nakládá se svými zdroji, které jim investoři poskytli. Tento 

aspekt je důležitý pro akcionáře v akciových společnostech (Kislingerová, 2004). 

Banky  

Banky jakožto věřitelé používají finanční analýzy pro zprávy o finančním stavu podniku, 

který již je dlužníkem banky nebo potencionálně bude. Věřitel na základě těchto 

informací rozhodne, zda podniku poskytne úvěr, za jakých podmínek a v jaké výši. 

Součástí smlouvy o úvěru je zpravidla i pravidelné informování o aktuální finanční situaci 

firmy (Kislingerová, 2004). 

Stát a ostatní orgány  
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Státní orgány věnují pozornost kontrolování ´vykazovaných daní. Další využití finanční 

analýzy je pro statistická šetření a získávání finančních přehledů o stavu podniků, kterým 

v rámci veřejné soutěže byly zadány státní zakázky (Kislingerová, 2004). 

Obchodní partneři  

Mezi obchodní partnery podniku můžeme zařadit zejména dodavatelé a odběratelé 

(zákazníci) podniku. Jejich pozornost se zaměřuje především na schopnost dodržovat 

finanční závazky, tedy hradit partnerům jejich pohledávky. V první řadě sledují likviditu, 

solventnost a zadluženost. Odběratelé (zákazníci) se zajímají o příznivé podmínky 

podniku, a to především ti odběratelé, které by případný bankrot podniku do významné 

míry omezil (Kislingerová, 2004). 

2.7.2 Analýza současné finanční pozice 

Finanční pozice podniku se nejlépe zjišťuje ze tří základních zdrojů, z výkazu zisku 

a ztrát, z rozvahy a z cashflow.  

Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát informuje o výsledku podnikatelské činnosti konkrétně, a zda byla 

tato činnost úspěšná v daném období. Zobrazuje poměr mezi náklady poskytnutými 

na vytvoření produktu a výnosy plynoucími z této činnosti. V České republice má výkaz 

zisku a ztrát stupňovité uspořádání a rozlišuje provozní, finanční a mimořádnou část 

(Kislingerová, 2004). 

Rozvaha  

Zjištěné informace z rozvahy informují o stavu ekonomiky daného podniku, tedy o stavu 

majetku a o zdrojích podniku. Základní rozdělení rozvahy (obr.5) je na aktiva a pasiva, 

v tomto vztahu musí platit účetní pravidlo, že majetek (aktiva) se musí rovnat zdrojům 

(pasiva), tj. bilanční princip rovnosti (Kislingerová, 2004). 
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Obr. 4:Základní rozdělení rozvahy (Zdroj: Kislingerová,2004) 

Pro aktiva platí, že jsou výsledkem investičních rozhodnutí z minulosti a jsou uspořádána 

podle času od nejstarších, dále jsou uspořádaný podle funkce a likvidity. Aktiva jsou 

dělena podle času na dlouhodobí majetek a krátkodobý majetek. Pro pasiva platí, že 

se jedná o zdroje, s kterými byla financována aktiva. Pasiva jsou rozděleny na dvě 

skupiny zdrojů, a to vlastní kapitál a cizí kapitál (Kislingerová, 2004). 

Cash flow 

Dva výše uvedené zdroje o finanční situaci podniku jsou založeny na vztahu nákladů 

a výnosů v určitém časovém období a poskytují zprávy o finanční situaci podniku a jeho 

ziskovosti. Realita však ukazuje, že může být podnik vysoce ziskový, ale zároveň může 

být neschopný po platební stránce. Výkaz cashflow ukazuje pohyb peněžních prostředků 

podniku, přičemž příjmy by měli převyšovat výdaje (Kislingerová, 2004). 

2.7.3 Finanční poměrové ukazatele 

Míra zadluženosti  

Míra zadluženosti se zařazuje mezi poměrně významné ukazatele, které využívají 

především banky, a to z hlediska poskytnutí úvěru. Tento ukazatel poměřuje vlastní 

kapitál a cizí zdroje. Cizí zdroje by neměly přesahovat celkovou hodnotu vlastního jmění 

o více jak 1,5 násobku. 
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Úrokové krytí ukazuje, jak velká je bezpečnostní finanční rezerva pro věřitele firmy. 

Za optimální stav je považováno, když je hodnota cizích zdrojů nižší než vlastního jmění 

(Pavelková, 2017). 

𝑀í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒  

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑗𝑚ě𝑛í  
 𝑥 100 [%] 

Úrokové krytí 

Úrokové krytí také spadá mezi poměrový ukazatel. Říká, kolikrát jsou úroky z úvěrů kryty 

výsledkem hospodaření firmy za účetní období v daném roce. Tomuto ukazateli je 

zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost v případě nerovnoměrného vývoje zisku. Čím 

vyšší je hodnota, tím vyšší je úroveň finanční situace v podniku. Obecně se uvádí že, 

společnost by měla dosahovat hodnoty vyšší než 3. V případě, že by společnost 

dosahovala hodnot menších jako 1, tak by firma nebyla schopna krýt úroky ze zisku 

(Pavelková, 2017). 

Úrokové krytí =  
𝐻𝑉 𝑧𝑎 úč𝑒𝑡𝑛í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í + 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦 

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 𝑥 100 [%] 

(HV= hospodářský výsledek) 

Likvidita podniku  

Podle Sedláčka (2007) se ukazatel likvidity vyznačuje jako schopnost dostát podniku 

svým závazkům. Ukazatel poměřuje, čím podnik může platit a co je naopak nutné zaplatit. 

Likviditu lze rozdělit podle likvidnosti položek, na běžnou, pohotovou a okamžitou 

likviditu. Běžná likvidita ukazuje, kolikrát podnik pokrývá oběžnými aktivy své 

krátkodobé závazky a je citlivá na strukturu zásob. 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 
 

Ukazatel běžné likvidity je měřítkem budoucí podnikové solventnosti a jeho hodnota by 

měla dosahovat alespoň 1,5 a vyšší (Sedláček, 2007). 

  



41 

 

Ukazatel ziskovosti (rentability)  

Dle Konečného (2006) analýza ziskovosti vyjadřuje výnosnost daného podniku. Měří 

úspěšnost podniku v dosahování podnikových cílů. Srovnává zisk s ostatními veličinami, 

které vyjadřují vynaložené prostředky na dosažení tohoto zisku (výsledku hospodařen). 

Nejčastěji se používá ukazatel ziskovosti typu ROA (ziskovost aktiv)  

𝑅𝑂𝐴 =
𝑍𝑖𝑠𝑘 (𝐸𝐵𝐼𝑇)

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

EBIT znamená zisk před zdaněním a úroky. Hodnota tohoto ukazatele v rozmezí 0,12 až 

0,15 jsou považovány jako uspokojivé a hodnoty větší jako 0,15 jsou považovány jako 

velmi pozitivní (Konečný, 2006). 

2.7.4 Finanční plánování 

Analýza finanční zdrojů se zaměřovala na minulost podniku. Nyní je potřeba se podívat 

na jeho budoucnost, tedy schopnost předpokládat budoucnost, a hlavně domýšlet 

potencionální důsledky rozhodnutí. Finanční plánování je nedílnou součástí strategie 

firmy (Kislingerová, 2004). 

V tržní ekonomice musí podniky neustále plánovat a aktualizovat své plány, a to jak 

strategické, taktické, tak i operativní. Finanční plánování je obzvláště důležité ve velkých 

firmách, které jsou členěné na divize (Grünwald, 2007). 

2.8 Analýza zainteresovaných stran 

Zainteresované strany jsou řazeny mezi významné faktory, které ovlivňující projekt. 

Zainteresovanou stranou je myšlena osoba s určitou funkcí či skupina osob (oddělní 

společnosti), které se na projektu podílejí, či jsou dotčeny aktivitami daného projektu. 

Jedná se o subjekty, které mají nějaký zájem na úspěchu či neúspěchu projektu a jsou 

projektem omezeny nebo ovlivněny (Ježková, 2014). 

Podle Ježkové (2014) jsou dále dle důležitosti zainteresované strany skupiny projektu 

děleny na primární a sekundární, v některých případech jsou rozdělovány také na přímé 

účastníky projektu a strany dotčené projektem. Analýza zainteresovaných stran je 
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metoda, definující jednotlivé strany projektu, které jsou v něm zainteresovány, včetně 

jejich zájmů ve vztahu k cílům projektu. V analýze zainteresovaných stran dochází 

k následujícím krokům: 

• Identifikace zainteresovaných jednotlivých stran projektu (kdo má na projektu 

zájem kdo se na něm bude podílet a koho se dotkne). 

• Zpracování zájmu zainteresovaných stran (jaké potřeby v projektu mají 

zainteresované strany, co od něj očekávají a jak strany může ovlivnit). 

• Vedle zájmu je zapotřebí sledovat i míru vlivu na projektu (jak moc mohou 

zainteresované strany ovlivnit financování projektu). 

• Analýza vlivu zájmů (přístupy projektového týmu ke komunikaci 

se zainteresovanými stranami, odvíjejí se od zájmu jednotlivých stran a vlivu 

na projektu). 

Získané informace se poté zaznamenají do šablony matice, jejíž vzor je uvedený na 

Tab. 3. 

Tab. 4:Šablona pro matici zainteresovaných stan projektu (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Do jednotlivých sloupců a řádků se zaznamenávají získané informace o stranách 

a subjektech, které byly identifikovány v analýze. Do sloupce obhájce/oponent jsou 

zaznamenávány hodnoty na škále od -10 (oponent) do 10 (obhájce), kdy hodnota 0 má 

neutrální hodnotu. Ve sloupci Vliv na projekt jsou strany hodnoceny na škole od 1 do 10 

(1 = může projekt ovlivnit málo a 10 = může projekt ovlivnit maximálně). Priorita strany 

je pak hodnota násobku sloupce Obhájce/oponent a sloupce Priorita strany 

(Ježková, 2014). 

2.9 Analýza kritických faktorů úspěchu 

Podle Ježkové (2014) je možné se v projektové terminologii setkat se dvěma pojmy – 

kritické předpoklady a kritické faktory (KF) úspěchu. V obou případech se jedná 

o faktory, které se úzce dotýkají činnosti podniku. Zmíněné faktory jsou měřitelné a mají 
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zásadní vliv na úspěšnost projektu a na dosažení cílů podniku. U kritických faktorů 

úspěchu se jedná o interní faktory a u kritických předpokladů se jedná o faktory vnější. 

Tab. 5: Šablona analýzy kritických faktorů úspěchů (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Ježková (2014) dále formuluje níže uvedené základní prvky analýzy:  

1. upřesnění klíčových faktorů pro úspěšný projekt, 

2. návrh na opatření a efektivní využití, 

3. osoby, které budou mít na starost zajištění opatření, 

4. termín, do kterého bude realizováno opatření.  
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE   

Tato část se zaměřuje na analýzu stavebního projektu. V první části bude představen 

projekt, který zaměřený na opravu dálničního úseku.  

V analytické části je vycházeno z teoretických poznatků definovaných v předchozí části 

práce. Za pomocí těchto poznatků je provedena PESTE analýza a 7S analýza. Uvedené 

analýzy slouží jako nástroj pro upozornění na případná vnější a vnitřní rizika při realizaci 

projektu. 

Následně je provedena finanční analýza, která je zaměřená na finanční pozici firmy. 

Závěr této kapitoly je věnován zhodnocení analytické části, a to za pomocí SWOT 

analýzy a rozhodnutí, zda pro společnost existují předpoklady pro realizaci takto velkého 

projektu. 

3.1 Význam a oblast projektové fáze 

Jeden z nejdůležitějších úkolů projektové fáze je zvážení důležitých okolností 

a skutečností, které se týkají samotného projektu. Projektová fáze byla rozdělena do dvou 

částí - význam a oblast projektu.  

3.1.1 Význam 

Oprava dálničního úseku by měla obnovit životnost v minulosti již realizovaného 

projektu a modernizovat dálniční úsek k dnešním standardům. Jedním z dalších záměrů 

je udělat tento úsek bezpečnější pro řidiče, a to díky rozšíření odstavného jízdního pruhu, 

který zajišťuje plynulý dálniční provoz bez omezení a ohrožení. V neposlední řade 

se docílí plynulosti provozu dálnice, díky opravě stávajícího cementobetonového krytu 

(dále jen CBK), který vykazuje značné poruchy v podobě trhlin a výškového posunu 

cementobetonových desek, což se odráží v nepříjemném vibracích. 
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3.1.2 Oblast 

Projekt je realizovaný na území České republiky v oblasti pozemního stavitelství. 

Vzhledem k tomu, že opravovaná část má celkovou délku více jak 14,7 kilometru, 

na opravě dálničního úseku se proto budou podílet celkem tři stavební společnosti. 

Do soutěže vstupuje společnost jako sdružení tří firem. Lídr sdružení má podíl 34 % a má 

hlavní rozhodovací právo o fungování sdružení, jelikož v čele sdružení stojí ředitel 

stavby, který je jmenován lídrem sdružení (viz organigram). Následující dva členové mají 

každý podíl 33 %. Podle tohoto podílu je i rozdělena stavba formou „salámu“ tedy stavba 

se rozdělí na přibližně stejně velké tři úseky. Každá společnost si svůj zadaný úsek 

realizuje vlastními silami.  

Celá oprava má několik závazných podmínek při realizaci, které by zhotovitel měl 

ve vlastním zájmu dodržet, neboť jsou podmíněné pokutou. Maximální délka výstavby 

nesmí přesáhnout 75 týdnů, mimo zimní technologickou přestávku (ZTP). Zhotovitel je 

povinen umožnit bezproblémovou zimní údržbu, nesmí tedy provádět stavební práce 

během ZTP. která je stanovena od 1.12 do 31.3. následujícího roku. Provádění stavebních 

prácí v tomto období musí být odsouhlaseno písemně správcem stavby. 

Technický popis stavebních objektů 

Cela stavba je dělená do celkem 49 stavebních objektů (SO), které jsou dle druhu dále 

rozděleny do sedmi oblastí, a to:  

• objekty řady 000 – je označení pro demoliční práce tedy kompletní odstranění 

nadjezdu, 

• objekty řady 100 – jsou SO hlavní dálniční trasy včetně dopravně inženýrského 

opatření (DIO), finálního oplocení a oprav před stavbou, 

• objekty řady 200 – je označení pro všechny mostní objekty, které se 

na opravovaném úseku nacházejí anebo které kříží opravovaný úsek, dále do této 

skupiny spadají všechny protihlukové stěny, 

• objekty řady 300 – představuje označování kanalizace, která vede SDP po celé 

délce opravovaného úseku, vč. drenážního odvodnění, 

• objekty řady 400 – je skupina objektů zajišťující bezpečnost na dálnici, jsou zde 

SO jako přeložka kabelů, ochrana kabelového vedení a kabelové přípojky, které 
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také vedou v SDP, dále je zde zařazený dálniční systém SOS – elektrické závory, 

hlásky, trubky pro optické kabely, meteostanice a kamerový dohled, 

• objekty řady 800 – představuje SO pro finální úpravu vegetace, jako je například 

zahrnutí nového nadchodu pro zvěř, 

• objekty řady 900 – skupina zahrnuje objekty označující technologie 

elektronického mýta. 

Etapy projektu  

Postup výstavby a provádění stavebních prací je odvislý od podmínek minimálního 

omezení veřejného provozu. Stavební práce probíhají v šesti základních etapách 

výstavby, rozdělených dle charakteru prováděcích prací. Jednotlivé etapy jsou popsány 

takto: 

• Etapa 0 - oprava vozovky před stavbou v celém úseku, vč. části zpevněných 

krajnic v nutném rozsahu v návaznosti na navazující etapy výstavby. 

Předpokládaná doba realizace 3 týdny. 

• Etapa 1.A – bude se jednat o přípravnou etapu, kdy bude do místa snášeného 

nadjezdu navezen potřebný materiál, pro ochranu vozovky dálnice, který bude 

nutný pro etapu 1.B, současně budou prováděny další přípravné práce. Přípravné 

práce v rámci této podetapy budou probíhat vždy při částečném uzavření dálnice, 

tj. LJP a provoz bude probíhat v režimu 1+1 na protilehlém (PJP) jízdním pásu. 

Celková doba prováděných prací v rámci 1.A etapy činí maximálně 6 hodin. 

• Etapa 1.B – ve druhé podetapě bude snesen nadjezd. Snesení nadjezdu bude 

prováděno při úplné krátkodobé uzavírce dálnice v obou směrech v nočních 

hodinách za užití těžké mechanizace. V rámci úplné uzavírky bude provoz 

odkloněn na objízdné trasy v součinnosti s Policií ČR. Úplná uzavírka v rámci 

etapy 1.B bude trvat maximálně 14 hodin v noci ze soboty na neděli. 

• Etapa 1.C – následně po snesení nadjezdu bude v této v této podetapě odklizena 

suť pro zprůjezdnění dálnice. Úklidové práce budou probíhat při částečném 

uzavření dálnice, tj. LJP. Resp. PJP a v protilehlém jízdním pásu bude probíhat 

v režimu 1+1 totožně jako v podetapě 1.A. Celková doba provádění prací v rámci 

etapy 1.C činí maximálně 6 hodin. 

• Etapa 2.A – provizorní rozšíření levého jízdního pásu (LJP) v po celé délce 

opravovaného úseku. Současně budou realizovány nezpevněné provizorní zálivy 
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pro nouzové odstavení vodidel pro následující etapu 3 v dopravním režimu 2+2. 

Dále bude realizováno provizorní levostranné rozšíření dálničního mostu 

pro zajištění provozu 2+2 v dalších etapách výstavby. Předpokládaná doba 

realizace etapy je 12 týdnů.  

• Etapa 2.B – realizace opěr nadjezdu, včetně střední stojky, práce ve středním 

dělícím pásu (SDP) budou obsahovat provizorní rozšíření do SDP, realizace nové 

kanalizace, obnova kabelových vedení a základů pro stojky portálových 

konstrukcí v celé délce stavby. V etapě bude dále realizována střední stojky 

v místě nového nadchodu pro zvěř a provizorní rozšíření všech levých mostů 

do SDP. Celková předpokládaná doba realizace etapy 10 týdnů.  

• Etapa 3 - oprava pravého jízdního pásu (PJP) v celé délce úseku, vč. pravých 

dálničních mostů, nosná konstrukce a dokončení nadjezdu. Realizace pravé opěry 

a klenby v místě nového nadchodu pro zvěř, oprava pravostranné vjezdové větve 

mimoúrovňové křižovatky (MÚK) a pravostranné výjezdové větve MÚK. 

Současně budou realizovány nezpevněné provizorní zálivy pro nouzové odstavení 

vozidel pro etapu 4 v dopravním režimu 2+2. Předpokládaná doba realizace etapy: 

18 týdnů. 

• Etapa 4 - modernizace levého jízdního pásu (LJP) v celé délce úseku, vč. levých 

dálničních mostů dotčeného úseku, oprava levostranné výjezdové větve MÚK 

a levé poloviny vjezdové MÚK, realizace levé opěry a klenby v místě nového 

nadchodu pro zvěř a uzavření levostranné odpočívky. Předpokládaná doba 

realizace etapy: 18 týdnů. 

• Etapa 5.A – opravy po provizorním provozu na PJP. Celková předpokládaná 

doba realizace etapy 1 týden.  

• Etapa 5B – definitivní úprava SDP v celé délce úseku. Předpokládaná doba 

realizace činí 7 týdnů. 

• Etapa 5C – dokončovací práce na nadchodu pro zvěř – izolace, zásyp, definitivní 

dokončení nadjezdu, ostatní dokončovací práce pro spuštění plnohodnotného 

provozu po celé opravované délce. Předpokládaná doba realizace: 6 týdnů. 

Žádnou z výše uvedených etap není možno rozdělit zimní technologickou přestávkou. 
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3.2 Milníky projektu 

Projekt kromě závazné technologické zimní přestávky má v průběhu výstavby postupné 

závazné milníky projektu, které se zhotovitel zavazuje dodržet. 

a) dokončení prací v rozsahu odpovídajícímu etapám 0 a 2.A do 15 týdnů od data 

zahájení prací, do této doby se nepočítá zimní technologická přestávka; 

b) dokončení prací v rozsahu odpovídajícímu etapám 0 až 3 do 11 měsíců od data 

zahájení prací, do této doby se nepočítá zimní technologická přestávka; 

c) zprovoznění místní komunikaci vedoucí přes dálnici mostním objektem do 7 

měsíců od přerušení veřejného provozu na nadjezdu v průběhu jedné stavební 

sezóny; 

d) provedení instalace/odstranění/úpravy dočasných svodidel včetně souvisejících 

přípravných a dokončovacích prací v době 54 hodin (pro instalaci dočasných 

svodidel včetně souvisejících přípravných a dokončovacích prací pro etapu 3 je 

tato doba prodloužena na 80 hodin); běh doby započne zahájením omezení 

provozu do jednoho jízdního pruhu v kterémkoliv směru jízdy a bude ukončen 

odstraněním omezení provozu do jednoho jízdního pruhu v kterémkoliv směru 

jízdy; do uvedené lhůty nejsou zahrnuty přípravné a dokončovací práce spojené 

s instalací/ odstraněním/ úpravou dočasných svodidel, které nevyžadují omezení 

provozu do jednoho jízdního pruhu v kterémkoliv směru jízdy; pro instalaci/ 

odstranění/ úpravu dočasných svodidel včetně souvisejících přípravných 

a dokončovacích prací pro etapu 2.B je výše uvedená lhůta stanovena pro každý 

jízdní pás dálnice zvlášť; 

e) provedení snesení nadjezdu v době do 26 hodin; běh doby započne zahájením 

omezení provozu do jednoho jízdního pruhu v kterémkoliv směru jízdy a bude 

ukončen odstraněním omezení provozu do jednoho jízdního pruhu v kterémkoliv 

směru jízdy; v tomto čase je zahrnuta jednorázová úplná obousměrná uzavírka 

dálnice po dobu 14 hodin. 

3.3 Sankce projektu  

Za nesplnění postupného závazného milníku dle kapitoly 3.2 Milníky projektu je 

zhotovitel sankciován následovně:  
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• 600 000 Kč za každý započtený den prodlení zhotovitele se splněním postupného 

závazného milníku pro případy uvedené dle kapitoly 3.2 bodu a), b), 

• 100 000 Kč za každý započtený den prodlení zhotovitele se splněním postupného 

závazného milníku pro případy uvedené dle kapitoly 3.2 bodu c), 

• 50 000 Kč za každou započtenou hodinu prodlení zhotovitele se splněním 

postupného závazného milníku pro případy uvedené dle kapitoly 3.2 bodu d) a e). 

Ostatní sankce  

Za nedodržení doby pro dokončení stavby je stanovena pokuta ve výši 600 000 Kč 

za každý započtený den prodlení zhotovitele s dokončením díla a za nedodržení doby 

pro uvedení stavby do provozu je stanovena pokuta ve výši 1 200 000 Kč za každý 

započtený den prodlení. 

3.4 Ověření příležitosti pro projekt 

V této části práce jsou provedeny potřebné analýzy, které nejen že vyzdvihují silné 

stránky firmy a případné příležitosti pro firmu, ale také slabé stránky firmy a hrozby, 

kterými předpokládaný projekt může být ohrožen.  

3.4.1 Studie příležitosti 

U takto velkého projektu, jako je oprava dálničního úseku v celkové délce bezmála 15 

kilometrů délky, existuje mnoho pozitivních příležitostí pro firmu. Jako u většiny 

realizovaných projektu je to příležitost dosáhnout zisku z realizace projektu. Velká 

příležitost je také v zajištění si práce a vyplnění kapacity firmy na dobu realizace projektu, 

v tomto případě na dobu dva až tři roky pro zaměstnance a mechanizaci podniku.  

Další příležitost, kterou je v tomto projektu možno vidět představuje zviditelnění se. 

Zviditelnění firmy pomocí placené reklamy bylo možné do roku 2017. Když 1. záři 2017 

vstoupil v platnost zákon o zákazu billboardů u dálnic a silnic prvních tříd, všechny 

billboardy nacházející se v ochranném pásmu ve vzdálenosti do 200 m od jejich objektu 

museli majitelé odstranit. Toto pravidlo se ovšem nevztahuje na stavební firmy, které 

musí své staveniště řádně označit a většina firem uvádí na povinných cedulích i název 

firmy, kterého si kolemjedoucí můžou všimnout. K propagaci firmy přispívají také média, 
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která bedlivě sledují každoročně výstavbu dálniční sítě a informují o této situaci širokou 

veřejnost.  

3.4.2 Model 7S 

Pro analýzu vnitřního prostředí je použitý Model „7S“ firmy McKinsey, který rozděluje 

sedm níže uvedených interních faktorů na tvrdé a měkké faktory společnosti (viz Obr. 8).  

Skupina (Spolupracovníci) 

Zahrnuje lidské zdroje v organizaci pro jejich maximální spokojenost a produktivitu. 

Zmíněné spokojenost a produktivitu se firma snaží naplnit celkem ve třech klíčových 

oblastech a to:  

• Partnerství: Vystihuje to, co je ve stavební oblasti důležité, a to práci lidí a jejich 

bezproblémovou vzájemnou spolupráci. Partnerská spolupráce v malém 

či velkém rozsahu, interně nebo externě a také nad rámec obchodní značky, zemí 

či organizací se dá dosahovat toho, čeho se jednotlivcům nepodaří. Ze spojení 

firemních silných stránek, vědomostí, myšlenek a zkušeností mohou profitovat 

všechny zúčastněné strany. Základním podstatou partnerství je rovnoprávnost 

a jeho základním předpokladem jsou čestnost, férovost a respekt. Aby byla 

spolupráce úspěšná, měl by být kladen velký důraz na vztahy. Při dialogu 

se budoucími nebo současnými zákazníky by mělo být aktivně nasloucháno tak, 

aby bylo při realizaci projektů pokaždé naplněno zákazníkova očekávání. 

• Solidarita: Být solidárním označuje poskytovat si navzájem podporu. Proto je 

velmi důležité, abychom při úspěších neměli na zřeteli pouze vlastní prospěch 

a naopak, při neúspěchu se nezříkali odpovědnosti. Kolektivní duch je důležitý i 

při reakci na úspěchy a zejména neúspěchy druhých. 

• Spolehlivost: Je nezbytné, aby se všichni zaměstnanci v koncernu i lidé mimo něj 

mohli na sebe spolehnout. Každý projekt je jedinečný a má individuální 

požadavky na realizaci, rozpočet, projektování a provoz. Předpokladem je 

disciplinovaná práce, proto se zákazníci mohou spolehnout na to, že stavební 

projekty jsou zrealizovány v dohodnuté kvalitě, dodržených termínech 

i stanovených nákladech. Jen etický vysoký standard je zárukou dlouhodobých 
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a spolehlivých partnerských vztahů. Kterékoliv korupční praktiky jsou pro firmu 

nepřijatelné. 

Strategie  

Mezi hlavní strategické cíle společnosti patří podpora inovací ve stavebnictví. Flexibilita, 

která umožňuje firmě se rychle přizpůsobit náhlým změnám situace na trhu, je dána nejen 

silou firemního kapitálu, ale i inovacemi. Inovace jsou klíčem k zdolání budoucích výzev. 

Z tohoto hlediska je kladen velký důraz na neustálý rozvoj firemních procesů, systémů, 

výrobků a vlastního know-how. Kromě technických inovací je firma díky svému modelu 

partnerské spolupráce "teamconcept" rovněž průkopníkem v oblasti smluvních inovací 

ve stavebnictví. 

Sdílené hodnoty  

Mezi nejdůležitější sdílené hodnoty společnosti patří udržitelnost životního prostředí, 

respekt vůči oprávněným osobám, skromnost společnosti a důvěra v odpovědnost 

každého zaměstnance.  

Jednotlivé sdílené hodnoty mohou být popsány takto:  

• Udržitelnost: Stavební činnost má zásadní vliv na náš životní prostor. Její vlivy 

na životní prostředí a lidí jsou různorodé a dlouhodobé, stejně jako firemní 

projekty. Toto vědomí je pro firmu každodenním závazkem k jednání. Vytváří 

propojení mezi všemi subjekty, vyvíjí řešení a inteligentní technologie. 

Společnými silami může firma ovlivnit mnohé.  

• Respekt: Respekt čili úcta vůči oprávněným požadavkům a potřebám jiných, je 

mezi objednatelem a dodavatelem, mezi zaměstnancem a nadřízeným a mezi 

podnikem a akcionáři. Sám o sobě však nestačí. Respekt musí být vždy 

doprovázený férovým přístupem. Proto je očekáván na obou stranách – tedy 

i ze strany nadřízených vůči zaměstnancům a také mezi muži a ženami. 

Podporování rovnosti příležitostí a prostředí založené na férovém jednání, kde 

nemá místo nijaká forma obtěžování. Mezi hodnoty firmy patří také velký důraz 

životního prostředí, ochranu zdraví a bezpečnost práce, a to nejen ve firmě 

a ve vztahu k našim zaměstnancům, ale také u našich partnerů. 



52 

 

• Skromnost: Vlastní nároky – nehmotné i nehmotné, individuálně či společnosti 

musí vždy zůstat v přiměřených mezích. Nesmí se zapomínat, že firemní úspěch 

je závislý od důvěry jejich stakeholderů, zejména akcionářů a zákazníků, a že 

o získání zmíněné důvěry se musí usilovat stále znovu a znovu. Plány a realizace, 

úvahy a jednání se odvíjejí od očekávání a požadavků jejich stakeholderů. 

• Důvěra: I v případě důvěry je stejně jako v partnerství základním předpokladem 

respekt a čestnost. Dodatečně je však nutná i odpovědnost a transparentnost 

každého jednotlivce. Důvěra je pro firmu důležitá ve všech oblastech. Vysoká 

míra odpovědnosti každého zaměstnance tak představuje jeden z firemních 

základních principů řízení. Vedle toho, že firma buduje dlouhodobé obchodní 

vztahy, probíhá aktivní spolupráce s ověřenými subdodavateli, s nimiž firmu 

spojuje spolupráce založená na oboustranné důvěře. Investoři se tak mohou 

spolehnout na to, že se svěřenými prostředky bude firma nakládat řádně. 

 

Schopnosti 

Mezi schopnosti patří aktivní účast. Jako poskytovatel komplexních služeb v oblasti 

stavebnictví aktivně navrhuje firma řešení v souladu s podmínkami výběrového řízení, 

díky kterým je schopna optimalizovat kvalitu a náklady pro zákazníky. Oceňuje 

proaktivní přístup a přispívání každého jednotlivce k úspěchu společnosti. 

Struktura  

Ve společnosti funguje liniová organizační struktura, kdy společnost je rozdělena 

na direkce, kterým řídí technický ředitel a ekonomický ředitel. Každá direkce je pak 

dělena na 4-5 oblastí podle velikosti direkce. Každou oblast řídí technický ředitel oblasti 

a ekonom oblasti, ti mají pod sebou provozní jednotky (PJ). PJ vede technický vedoucí 

a ekonomický vedoucí. Tento systém se ve společnosti nazývá kontrola čtyř očí. Kdy 

každé rozhodnutí musí být odsouhlaseno technickým a ekonomickým ředitelem nebo 

vedoucím podle úrovni kompetencí. Každá PJ má svoje území působnosti, tak aby 

si žádná PJ nekonkurovala. Provozní jednotka člení své stavby na nákladová střediska, 

aby bylo zřejmé a kontrolovatelné, jaký mají jednotlivá střediska výsledek hospodaření. 

V tomto nákladovém středisku se evidují a kontrolují skutečné náklady s kalkulací 

stavby. 
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Styl 

Společnost funguje čistě na autokratickém stylu řízení, tedy že technický a ekonomický 

ředitelé, popřípadě vedoucí mají rozhodující slovo nad chodem direkce, oblasti či 

provozní jednotky. Zájmy direkce jsou nadřazené zájmům oblasti, zájmy oblasti jsou 

nadřazené zájmům provozních jednotek.  

Systém  

Ve společnosti funguje informační systém AS400, který byl v devadesátých letech 

vyvinutý společností IBM. Na první pohled se může zdát, že se jedná o zastaralý systém, 

ale po hlubším poznání se jedná o velmi sofistikovaný systém, který dodnes splňuje 

všechny potřebné funkce pro stavební společnost.  

Jako komunikační systém společnosti je používána služba Microsoft Office 365, 

především Microsoft Outlook. Pro sdílení dat se poté využívá uložiště OneDrive, 

popřípadě Dropbox.  

 

 

Obr. 5: Model ,,7S" firmy (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.4.3 SLEPTE analýza 

Na základě SLEPTE analýzy je dosáhnuto prozkoumání okolního prostředí sledovaného 

projektu.  

Pro tento typ projektu se nejvíce hodí rozdělení do šesti faktorových oblastí, a to politické, 

ekonomické, ekologické, technické, legislativní a sociální oblasti.  

Politické faktory 

Mezi hlavní politický faktor patří u dálničního projektu fakt, že u celého projektu je 

objednavatelem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) respektive Ministerstvo dopravy. Jako 

politické riziko by se mohlo jevit neustále se měnicí ministři dopravy, kdy od roku 2014 

byl ministrem dopravy ČR Dan Ťok, který rezignoval v dubnu roku 2019. Jako jeho 

nástupce byl jmenovaný Vladimír Kremlík, profesí advokát, který v letech 2015-2019 

působil jako náměstek pro právní služby a hospodaření s majetkem na Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Jeho působení ve funkci 

ministra dopravy však trvalo pouhých deset měsíců, kdy v lednu roku 2020 byl odvolaný 

předsedou vlády Andrejem Babišem z důvodu pochybení při přidělování státní zakázky 

na elektronický prodej dálničních známek. Od ledna roku 2020 je na postu ministra 

dopravy současný vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček, tedy 

třetí ministr za uplynulý rok. 

Ekonomické faktory  

Ekonomické a politické faktory jsou v analýze prováděného projektu velmi propojené. 

Politická situace v České republice má velký vliv na ekonomické faktory projektu, 

protože při změně vlády nebo ministrů se mění i priority ministerstev, a tato hrozba by 

mohla negativně ovlivnit financování plánovaných projektů.  

Již mnoho let se ve společnosti mluví a nové ekonomické krizi, která je předpovídaná 

v následujících letech. Zpomalení ekonomického růstu si můžeme 

povšimnout od poloviny minulého roku (2019) v automobilovém průmyslu, který 

ovlivňuje českou ekonomiku. Jedná se o hrozbu, ale z mého pohledu také o příležitost. 

O hrozbu se může jednat z důvodu nejistoty financování ze strany státu při nové finanční 

krizi, ale tato hrozba je eliminována díky spolufinancování ze strany Evropské unie (EU). 

EU dohlíží na financování a průběh podporovaných projektů. Na druhou stranu by tato 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%99ad_pro_zastupov%C3%A1n%C3%AD_st%C3%A1tu_ve_v%C4%9Bcech_majetkov%C3%BDch
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%99ad_pro_zastupov%C3%A1n%C3%AD_st%C3%A1tu_ve_v%C4%9Bcech_majetkov%C3%BDch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_ministr%C5%AF_pr%C5%AFmyslu_a_obchodu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Havl%C3%AD%C4%8Dek_(ekonom)
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hrozba mohla být vnímána jako příležitost. Doba realizace je plánována na dva až tři roky 

výstavby a v případě vypuknutí finanční krize, by se jednak zvýšila nezaměstnanost, ale 

především by nastal úbytek ostatních konkurenčních stavebních projektů. Tato situace by 

měla za následek úbytek pracovních příležitosti u menších stavebních firem, které 

v mnoha případech pracují pro firmy realizující velké projekty jako SUB dodavatele. 

Tyto firmy by mohly mít lepší vyjednávací pozici při domlouvání podmínek spolupráce, 

a především při vyjednávání realizační ceny.  

Technické faktory  

Technický nebo také též technologický faktor je u stavebního projektu velmi důležitý a je 

na něj kladen velký zřetel. Jedná se o stavební projekt, kde je objednavatelem 

(investorem) Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Tyto instituce požadují po zhotovitelích 

přesné dodržování stanovených standardů kvality a postupů výstavby, pečlivě jsou 

kontrolovány všechny technické postupy. Zmíněnou kvalitu ŘSD dosahuje tzv. 

Technickými kvalitativními podmínkami stavby (TKP) a Zvláštními technickými 

kvalitativními podmínkami stavby (ZTKP). Jedná se o dokumenty popisující postup při 

výstavbě pozemních komunikací a soubor norem obsahující požadavky na materiál a jeho 

složení. Mezi další nástroj, jak dodržovat kvalitu stavebních projektů, patří České 

technické normy (ČSN). 

• Technické kvalitativní podmínky (TKP): v tomto dokumentu jsou uvedeny 

obecné kvalitativní podmínky, které stavební společnost musí splňovat 

při výstavbě pozemní komunikace. TKP obsahuje například bezpečnost a ochrany 

zdraví při práci (BOZP), dále postup při výstavbě cementobetonového krytu nebo 

betonových konstrukcí a mostů.   

• Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP): obsahem dokumentu jsou 

zvláštní technické kvalitativní podmínky. ZTKP je individuálně upravený 

dokument pro konkrétní stavbu a je nadřazený obecným technickým kvalitativním 

podmínkám. Jedná o závazný dokument, který se zhotovitel zavazuje dodržovat, 

jelikož je součástí přílohy smlouvy. Zhotovitel s objednavatelem podepisuje tuto 

smlouvu při vyhrání zakázky. 

• České technické normy (ČSN): jedná se o další vyjádření požadavků na výrobek, 

proces a výstavbu za specifických podmínek vhodné pro daný účel. Také 
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stanovují základní požadavky ohledně bezpečnosti, kvality a ochrany životního 

prostředí. V současné době není ČSN závazná, ale pouze se doporučuje. 

Ekologické faktory  

Na ekologické faktory je nejen ve stavebnictví, ale i všeobecně kladen velký důraz a za 

jejich nedodržování jsou ukládány velké sankce. Ve stavebnictví představuje 

nejdůležitější ekologický faktor likvidace a nakládání se stavebním odpadem. Řadu 

materiálu při opravě dálničního úseku lze využít a recyklovat v probíhající stavbě 

a opětovné použít. Příkladem lze uvést vybourání cementobetonového krytu, kdy 

se materiál zpracuje na drť, která se opět využívá při výrobě nového CBK. Pro tento 

postup platí přísné podmínky a musí se dokládat příslušnými kvalitativními podmínkami, 

které jsou stanoveny v TKP, ZTKP a v ČSN. Ostatní materiál, jenž se nedá znovu využít 

ve stavebním projektu, je nutno zlikvidovat podle odpadového zákona č. 185/2001 Sb. 

a dělení stavebních odpadů dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb., tzv. Katalog odpadů. 

Legislativní faktory  

Celá oprava dálničního úseku musí probíhat v souladu s platnou legislativou a místními 

vyhláškami.   

Nejvýznamnější legislativní dokument projektu opravy dálničního úseku je stavební 

povolení, které opravňuje realizovat projekt, dále provádět všechny práce na pozemcích 

ŘSD. V případě potřeby jiných pozemků, které nejsou součástí stavebního povolení, musí 

zhotovitel tyto pozemky ŘSD získat svojí iniciativou. 

Sociální faktory  

Významným sociálním faktorem současné doby je nízká míra nezaměstnanosti a jinak 

tomu není i ve stavebním oboru. 

Podle Eurostatu má Česká republika (říjen 2019) míru nezaměstnanosti na úrovni 2,1 %, 

tato procentuální hodnota je nižší s často srovnávaným Německem, které má v současné 

době míru nezaměstnanosti na úrovni 3,1 %. Celková míra nezaměstnanosti v Evropské 

Unii je ke stejnému období na úrovni 6,7 %, což je více jak trojnásobná hodnota 

nezaměstnanosti ve srovnání s Českou republikou.  



57 

 

Míra nezaměstnanosti v ČR (v %) 

 

Graf 1: Míra nezaměstnanosti v ČR v letech 2012-2019 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Velkým nedostatek pracovní síly disponuje jak v dělnická třída, tak oblast technicko-

hospodářských pracovníků (THP), z tohoto důvodu jsou společnosti často nucené 

k hledání nových zaměstnanců u konkurenčních společností a tento fakt vede k jejich 

přeplácení. Nedostatek pracovní síly může znamenat velké riziko při dodržování 

harmonogramu výstavby a s tím spojené splnění etapových milníků výstavby projektu, 

které jsou při nedodržení pod podmínkou finančních sankcí vůči Zhotoviteli.  

3.5 Finanční analýza 

Dříve, než se firma zapojí do soutěžení o zakázku, měla by být provedena podniková 

finanční analýza, která poskytne informace o jeho finanční kondici, pro případ, že by 

zakázku vyhrál. Data z minulosti a současnosti informují o případných záporech, ale 

i kladech podnikové výkonosti a o potencionálních rizicích ve způsobu fungování 

podniku. Všechny tyto informace jsou pro podnik a ostatní externí uživatele důležité.  
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3.5.1 Uživatelé finančních analýz  

V takto rozsáhlém projektu, jako je oprava dálničního úseku, je uživatelů finanční 

analýzy zhotovitelské Firmy XY mnoho. Mezi nejvýznamnější uživatele patří samotní 

manažeři firmy, investor projektu (stát) a také banky.  

Manažeři firmy  

Jako hlavního uživatele finanční analýzy se dají považovat manažeři Firmy XY. 

Výsledky finanční analýzy mají velký vliv na jejich rozhodnutí. Jedná se především 

o rozhodnutí, zda firma podá cenovou nabídku do soutěže a jak moc muže být ona 

nabídka „zajímavá“ pro investora. 

Investor projektu 

Investor projektu se bude zajímat o finanční analýzy všech zájemců, kteří se přihlásili 

do soutěže. Zájem investora je především o ukazatel likvidity, který naznačuje, jak 

uchazeč dostává svým závazkům, nebo do jisté míry i informace ohledně zadluženosti.  

Banky  

Banky se stávají ve vztahu ke Zhotoviteli jejím věřitelem, neboť právě ony se zaručují 

prostřednictvím bankovních záruk a pojištění za Zhotovitele. Z tohoto důvodu jsou banky 

hlavními uživateli finančních analýz, aby si ověřily, zda je firma v dobré finanční kondici 

a vyžadují pravidelné zprávy ve formě měsíčních reportingů. 

3.5.2 Analýza současná finanční pozice 

Pro hlubší posouzení podnikového stavu Firmy XY poslouží následující analýzy současné 

finanční pozice. Je posouzen stav rozpočtových procedur a finančního plánování. 

Tato analýza vychází z dat z posledních dvou časových období, která Firma XY oficiálně 

zveřejnila ve svých ročních zprávách a vyhodnocuje výkaz zisku a ztrát (V), rozvahu (R) 

a cash flow (CF). 
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Tab. 6: Výkaz zisku a ztrát (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Obrat 

Obrat Firmy XY v tomto roce vzrostl o 11,9 mil. EUR na 777,8 mil. EUR. Skutečné základní 

zvýšení obratu bylo 1 %. Nahlášené zvýšení obratu mělo prospěch z celoročního dopadu 

akvizice, ale vliv síly eura, zejména v posledním čtvrtletí roku 2019, způsobil nepříznivé 

translační účinky ve výši 14 milionů EUR. 

Zisk 

Firma XY zaznamenala pokles provozního zisku podobného typu o 1,4 %, vyjma majetku. 

Finanční cíle jsou i nadále dodržovány, aby bylo zajištěno, že použitý kapitál je spravován 

efektivně a že ze všech činností v rámci firmy jsou generovány přiměřené dlouhodobé 

výnosy. 

Dividenda 

Správní rada doporučila za rok nezměnitelné rozdělení na 14,85 EUR na akcii, což stojí 

přibližně 36,4 milionu EUR. Dividenda je 1,24 krát kryta výdělkem. Původní dividendovou 

nabídku provedenou během roku využilo více než 2 000 akcionářů, což vedlo k vydání 

330 000 nových akcií. 
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Tab. 7: Rozvaha (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Rozvaha a financování  

Rozvaha se od konce loňského roku významně změnila, zejména v důsledku dopadů 

měnových pohybů. Významná změna hodnoty EUR za poslední rok vedla k převodu 

těchto čistých aktiv, což vedlo ke snížení akcionářských fondů o 9,5 milionu EUR. 

Přes toto snížení aktiv se převodní poměr snížil z 22,3 % na 21,0 % v průběhu roku, 

přičemž čistý dluh se snížil ze 48,9 milionu EUR na 44,7 milionu EUR. 
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Zásoby se snížily o 7,3 milionu EUR a dlužníci se snížili o 19,3 milionu EUR, čímž došlo 

ke snížení pracovního kapitálu. 

Tab. 8: Cash flow (Zdroj: vlastní zpracování)  

 

Cash flow 

Příliv hotovosti z provozních činností dosáhl 94,5 milionu EUR oproti 87,2 milionům 

EUR v roce 2018. Čistý odliv hotovosti před financováním byl snížen na 3,1 milionu 

EUR z 27,4 milionu EUR v roce 2018. Toto zlepšení lze přičíst nižším výdajům 

na akvizice a vyšší kontrole pracovního kapitálu. 

Nejvýznamnější využití cash nadále platí pro dividendy (35,4 milionu EUR) a daně 

(25,3 milionu EUR). 
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Výsledky analýzy současné finanční pozice Firmy XY jsou uvedeny v Přílohové části: 

Příloha 1 - Finanční zdraví firmy  

Příloha 2 - Porovnání vývoje firmy v čase 

Příloha 3 - Porovnání firmy s okolím 

3.5.3 Finanční poměrové ukazatele  

Pro získání analýz současné finanční pozice Firmy XY je možno provést poměrové 

ukazatele, které naznačí, v jaké platební pozici se podnik nachází. Dále, zda má podnik 

možnost dostát svým závazkům, a jak si ziskovost podniku stojí ve srovnání s celkovými 

aktivy. 

Míra zadluženosti  

 Zadlužení Firmy XY se pohybuje pod doporučenou maximální hodnotou. Její hodnota 

činí 1,09.  Tato skutečnost signalizuje, že se věřitelské riziko pohybuje v únosné míře 

a další zadlužení firmy by mohlo vést ke zvýšení rentability vlastního jmění. Firma je 

kapitálově silná, při podnikání se nespoléhá pouze na cizí zdroje, značnou část celkového 

kapitálu tvoří vlastní jmění. Firma XY je schopna zároveň generovat prostředky 

za účelem splácení úroků. 

Úrokové krytí 

Úrokové krytí Firmy XY dosahuje hodnoty 3,24. Firma je tedy schopna krýt finanční 

náklady včetně finančních úroků z prostředků generovaných provozní činností podniku 

(provozním hospodářským výsledkem). Tato situace hovoří, jak ve prospěch věřitelů, tak 

ve prospěch firmy. 

Likvidita podniku  

Běžná likvidita je nad průměrnou hodnotou v oboru. Firma dosahuje hodnoty 5,48, což 

je vysoce nad minimálními hodnotami. Tato situaci vypovídá o schopnosti firmy dostát 

svým splatným závazkům. Avšak platí obecná teze, že krátkodobá aktiva jsou méně 

výnosná než dlouhodobá aktiva, a vyšší běžná likvidita tak snižuje rentabilitu firmy. 
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Dle všeobecně platných teorií bývá optimální hodnota běžné likvidity doporučována 

ve výši 1.5–2. 

Ukazatel ziskovosti  

V oblasti rentability je Firma XY na dobré finanční úrovni. Ukazatel rentability ROA 

dosáhl v roce 2018 hodnoty 0,16 a v roce 2019 hodnoty 0,15. Podnik dosahuje 

nadprůměrných hodnot jednotlivých ukazatelů. Investice do firmy je tedy dobrou volbou. 

3.6 Analýza zainteresovaných stran 

Na začátku každého projektu je zapotřebí provést analýzu zainteresovaných stran, aby 

projektový tým znal osoby či skupiny, které se na projektu podílí. V projektu jsou celkem 

čtyři důležité zainteresované strany:  

• Investor má klíčové postavení v projektu, neboť může ovlivnit jakoukoliv část 

stavby. Investicí chce získat pro obyvatele přidanou hodnotu.  

• Technický dozor stavby (TDS) má za úkol dbát na správnost technických 

postupů při výstavbě. TDS jako jedinou stranu do jisté míry nezajímají finance. 

• Zhotovitel (sdružení) takto velké stavby, a to ať už se jedná o jakkoliv velké 

stavební firmy, každá firma je takto velkým projektem ovlivněna, především kvůli 

sledovanosti projektu médii nebo vlivem výsledku stavby na celou firmu.  

• Projektant stavby plánuje technické provedení jednotlivých stavebních objektů. 

 Dalším krokem, který je třeba provést po zjištění jednotlivých stran či skupin je, zda 

existují obhájci projektu či jejich oponenti a jaká je míra jejich vlivu.  

• Investor neboli Ředitelství silnic a dálnic je v plné míře obhájcem projektu, neboť 

on je iniciátorem celé opravy a má velký zájem na dokončení stavby v co nejkratší 

době. Míra vlivu investora nabývá hodnotu 10, tedy maximální, neboť může 

rozhodovat prakticky o všem, například i o zastavení stavby.  

• Technický dozor stavby může být jak obhájce, tak oponent, dosti záleží 

na konkrétním složení skupiny dozorů. Pokud však budeme nahlížet na TDS 

z pohledu zhotovitele spadá spíše do role oponenta stavby. Míra vlivu TDS 

na stavbě má hodnotu 3. Dozor stavby se musí řídit přesnými předpisy podle TKP 

a ZTKP a nemůže ovlivnit stavbu v zásadních věcech jako investor. 
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• Zhotovitel je určitě obhájcem projektu, neboť jeho hlavním účelem je realizovat 

stavbu v co největším tempu. Zhotovitel má značný vliv na projekt v jeho 

realizaci, a proto je ohodnocený číslem 8.  

• Projektant stavby je vnímán spíše jako neutrální strana nebo lehký obhájce, 

protože i jemu do určité míry záleží provedení díla. Jeho míra vlivu nabývá 

hodnoty 4.  

Zjištěné dvě hodnoty u každé zainteresované strany jsou zaznamenány do tabulky. 

Tab. 9: Analýza zainteresovaných stran projektu (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Z tabulky 6 vyplývá, že největší prioritu mezi zainteresovanými stranami má Investor, 

a proto je velmi důležité mít s touto stranou dobré vztahy.  Zhotovitel má také velkou 

prioritu v kontextu s dalšími zainteresovanými stranami. Tento výsledek priority strany 

(64) je pozitivní a představuje to důležitý faktor pro zhotovitele stavby. Technický dozor 

stavby a projektant mají sice rozdílné hodnoty v poli Obhájce/oponent, ale ve výsledném 

hodnocení se oba pohybují okolo nulové hodnoty v porovnání s Investorem. 

Analýza zainteresovaných stran identifikovala: 

• Zájmy čtyř skupin, které mohou projekt ovlivnit, či jím být ovlivněny 

(investor, technický dozor, zhotovitel, projektant) 

• Oblasti projektu, které mohou být potenciálně ohroženy 

(dodržení kvality, dodržení termínu) 

• Klíčové subjekty, které musí bát o projektu informovány 

(investor, technický dozor, zhotovitel, projektant) 

• Skupiny, které je dobré zapojit do projektu 

(investor, technický dozor, zhotovitel, projektant) 
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• Body komunikační strategie 

• Způsoby komunikace se skupinami negativně ovlivněné projektem 

• Propagace zamýšlené realizace stavby 

3.7 Analýza kritických faktorů úspěchu 

V analýze kritických faktorů úspěchu jsou formulovány nejdůležitější faktory pro projekt, 

které podporují úspěch projektu. 

V případě předkládaného projektu patří mezi kritické faktory úspěchu: 

• 1 - maximální podpora projektu vedením organizace, 

• 2 - kvalifikovaný projektový tým, 

• 3 - účinné řízení rizik projektu, 

• 4 - odpovídající komunikace se zainteresovanými stranami projektu. 

Tab. 10: analýza kritických faktorů úspěchu (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tato forma analýzy zahrnuje u číselně pojmenovaných kritických faktorů následné 

návrhy a využití: 

1 maximální podpora projektu vedením organizace (představení managementu 

společnosti, odůvodnění, finanční ukazatele, kvalitní podklady), 

2 kvalifikovaný projektový tým (zkušený tým jednající v zájmu organizace), 

3 účinné řízení rizik projektu (přijmutí, snižování bankovními zárukami 

a pojištěním), 
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4 odpovídající komunikace se zainteresovanými stranami projektu (prezentace, 

podklady), 

3.7.1 SWOT analýza 

SWOT analýza je technika identifikující klíčové faktory, které pro plánovaný projekt 

představují silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby okolí. Tyto klíčové faktory jsou 

verbálně charakterizovány ve čtyřech kvadrantech (viz tabulka 8). 

Silné stránky  

Mezi silné stránky patří silná pozice všech tři subjektů ve sdružení na stavební trhu, dále 

dobré jméno společností, a to především u svých SUB dodavatelů. Další významnou 

silnou stránkou je bohatá zkušenost všech tří členů sdružený s realizací podobně velkých 

projektů. Podle výsledků finanční analýzy se hlavní člen sdružení disponuje dobrému 

finančnímu zdraví ve všech aspektech.  

Slabé stránky  

U projektu, respektive členů sdružení lze identifikovat celkem dvě slabé stránky. Zaprvé 

se jedná o nedostatek pracovní síly, která panuje na stavební trhu. Druhá slabá stránka je 

způsobena velkým množstvím zakázek ve stavební oblasti, čímž je způsobená velká 

vytíženost menších stavebních společností, které velmi často pro velké společnosti 

pracují jako SUB dodavatelé. 

Příležitosti  

Ač se může zdát, že krize ve stavebnictví by měla být spíše hrozbou, pro již získaný 

projekt je to spíše příležitostí, protože ekonomická krize má okamžitý dopad jen pro malé 

a střední zakázky, které je možné s okamžitou platností zastavit. Pro takto velký projekt 

jsou předem vyčleněny finanční prostředky ze strany ŘSD, díky kterým se realizace 

projektu nezastaví. Sdružení by tedy mohlo v období krize využít služeb menších 

stavebních společností jako SUB dodavatelů. Ubytek pracovních příležitostí následkem 

krize ve stavebnictví by mohl mít příznivý dopad pro zhotovitele a jimi uzavírané smluvní 

ceny se SUB dodavatelem. 
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Hrozby  

Mezi významné hrozby se řadí často se měnící ministr dopravy a přísná ekologická 

a technická nařízení, která podléhají při výstavbě takto velkého projektu velmi pečlivému 

sledování a dbá se na jejich dodržování. 

  

Tab. 11: SWOT analýza (Zdroj: vlastní zpracování) 

SWOT analýza 
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Silné stránky Slabé stránky 

• Silná pozice na trhu  

• Dobré jméno na trhu a u 

SUB dodavatelů 

• Zkušenosti s realizací 

podobných projektů  

• Flexibilita a spolehlivost 

• Finanční zdraví společnosti  

• Nedostatek pracovní síly 

• Vytíženost SUB dodavatelů   
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Příležitosti Hrozby 

• Krize ve stavebnictví 

• Zviditelnění se 

 

• Dodržování termínů a milníků 

• Politická nejistota  

• Ekologická a technická nařízení 

  

 

 

3.8 Závěr analytické části 

V analytické části byly předloženy informace týkající se vnitřní situace společnosti jako 

například model 7S, finanční analýza, analýza kritických faktorů úspěchu 
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a zainteresovaných stran projektu. Z informací uvedených v kapitole 3.5 bylo zjištěno, že 

se společnost nachází v dobré finanční situaci a má vhodně nastavenou firemní strategii. 

Dále byly analyzovány vnější faktory - hrozby a příležitosti ovlivňující firemní situaci 

a samotný projekt. Možnost zviditelnění firmy a potencionální krize ve stavebnictví 

se řadí mezi příležitosti. Naopak politická nejistota, ekologická a technická nařízení 

a dodržování projektových milníků patří mezi hrozby. 

Z předložených informací vyplývá doporučení pro realizaci projektu. Silné stránky 

převažují nad slabými stránkami a významnost příležitostí převyšuje hrozby. 
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4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 

V rámci návrhové část budou pro projekt navrženy tři vhodné varianty výstavby, 

z kterých bude následně vybrána jedna nejvhodnější varianta výstavby, která splňuje 

všechny požadavky. Dále bude naplánováno fungování projektu a realizačního týmu. 

Na závěr bude předložen návrh na snížení a potlačení všech známých projekt ohrožujících 

rizik.  

4.1 Varianty výstavby  

Harmonogram výstavby projektu je jednou z klíčových kapitol v návrhové části, a měl 

by projektu pomoci rozhodnout, která z variant je pro zhotovitelské sdružení nejlepší 

po všech stránkách. U jednotlivých variant bude popsán jejich průběh výstavby a shrnutí 

jejich silných, slabých stránek a případně příležitosti a hrozby. V rámci přípravy projektu 

jsou navrhovány tři varianty výstavby, a to: 

Varianta 1 

První z uvedených variant začíná v dubnu v roce 1 etapou 0 a na ni navazuje etapou 2.A, 

po které je splněný závazný milník A. Konec etapy 2.A je odhadovaný na konec července. 

Poté bude zahájena vynucená stavební přestávka trvající do konce stavební sezony.  

V tomto období nebude realizační tým, stavební tým ani stavební technika pracovat 

z důvodu nenávaznosti dalších etap. Odhadovaná vynucená přestávka je předpokládaná 

na dobu trvání čtyři měsíce (15 týdnů).  

V druhém realizačním roce se začíná etapou 2.B a demoliční práce na nadjezdu a následné 

postavení nového nadjezdu. Po dokončení etapy pokračuje etapa 3 opravou PJP, zde 

se vyskytuje další závažný problém, a to nedodržení milníku B (Mb). Plánovaná doba 

prodlení je odhadována na 70 dní a sdružení by za toto zpoždění bylo sankciováno 

částkou v celkové výšce 42 milionů Kč (viz. tabulka). 
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Tab. 12: Nesplnění závazného milníku Mb ve variantě 1 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Odhadované prodlení  70 dní 

Pokuta za každý započtený den  600 000 Kč 

Odhadovaná výše pokuty 42 000 000 Kč 

 

Po dokončení etapy 3 nastane ve druhém roce také vynucená stavební přestávka trvající 

celý jeden měsíc.  

Třetí stavební sezóna začíná etapou 4, tj. modernizace levého jízdního pásu (LJP) včetně 

všech mostních objektů. Po dokončení LJP jsou realizovány dokončovací práce 

v etapách 5. 

Celková doba realizace ve variantě 1 je odhadována na 3 pracovní sezóny. 

Varianta 2 

Druhá z uvedených variant také začíná v dubnu v roce 1 etapou 0, po jejím dokončení 

navazuje etapa 2.A současně s realizací demoličních prací na nadjezdu a následné 

postavení nového nadjezdu. Všechny práce jsou plánovány k ukončení v termínu 25.11. 

Po dokončení provizorního rozšíření levého jízdního pásu (LJP) 2.A navazuje etapa 2.B, 

tedy práce ve středním dělícím pásu (SDP), které obsahují provizorní rozšíření do SDP, 

realizace nové kanalizace vč. kabelového vedení. Po dokončení etapy 2.B vzniká částečná 

vynucená přestávka 6 týdnů, ale výstavba nového nadjezdu pokračuje.  

Ve druhé stavební sezóně je započata oprava pravého jízdního pásu (PJP) v celé délce 

úseku (etapa 3), na který je vázaný v půlce srpna milník B (Mb). Tento milník by měl být 

splněný bez problému. Po dokončení výše zmíněných prací vzniká v této variantě 

dlouhodobá vynucená stavební přestávka pro celý realizační tým, stavební tým a stavební 

techniku. Celková délka je odhadována na 14 týdnů.  
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Třetí stavební sezóna ve variantě 2 je plánována zcela stejně jako v variantě 1, a to 

modernizací levého jízdního pásu (LJP) včetně všech mostních objektů. Po dokončení 

LJP jsou realizovány dokončovací práce v etapách 5. 

Celková doba realizace ve variantě 2 je odhadována na 3 pracovní sezóny. 

Varianta 3 

Varianta 3 má průběh realizace v první sezóně stejný jako varianta 2. Také začíná v dubnu 

v roce 1 etapou 0, po jejím dokončení navazuje etapa 2.A současně s realizací 

demoličních prací na nadjezdu a následné postavení nového nadjezdu. Všechny práce 

jsou plánovány ukončit v termínu 25.11. Po dokončení provizorního rozšíření levého 

jízdního pásu (LJP) 2.A navazuje etapa 2.B, tedy práce ve středním dělícím pásu (SDP), 

které obsahují provizorní rozšíření do SDP, realizace nové kanalizace vč. kabelového 

vedení. Po dokončení etapy 2.B vzniká částečná vynucená přestávka 6 týdnů. Tato 

přestávka neovlivňuje následné pokračování jiných prací a výstavba nového nadjezdu 

pokračuje. 

V této variantě sezóny by druhá stavební sezóna musela začít již začátkem března etapou 

3, tj. opravou pravého jízdního pásu (PJP) v celé délce úseku vč. pravých dálničních 

mostů. Dále by probíhala oprava pravostranné vjezdové větve mimoúrovňové křižovatky 

(MÚK), pravostranné výjezdové větve MÚK a budování nezpevněné provizorní zálivy 

pro nouzové odstavení vozidel pro etapu 4. Etapa 3 by skončila s měsíční rezervou 

před závazným milníkem B (Mb). Po dokončení PJP by následovalo okamžité přesunutí 

dopravy do PJP a začalo by se s realizací etapy 4, tedy opravou levého jízdního pásu 

(LJP) v celé délce úseku, vč. levých dálničních mostů dotčeného úseku, oprava 

levostranné výjezdové větve MÚK, levé poloviny vjezdové MÚK a odpočívek. Celá 

stavební sezóna dvě by byla ve velké časovém presu. Při zvolení této varianty by byla 

zapotřebí akcelerace prací, aby se všechny činnosti stihly včas a sdružení firem 

se vyhnulo hrozbě pokuty za nedodržení technologické zimní přestávky.  

Třetí stavební sezónu by byly realizovány dokončovací práce v etapách 5, které by již 

probíhaly za plného provozu a bez výrazných dopravních omezení.  

Nespornou výhodou u varianty 3 je realizace projektu ve dvou stavebních sezónách, kdy 

ve třetí sezóně už by nebylo potřeba držet kompletní realizační tým, stavební tým 
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a stavební techniku. Všechny tyto tři nevyužité zdroje by bylo možné využít na jiných 

stavbách firmy. 

Celková doba realizace ve variantě 3 je odhadována na 2 pracovní sezóny. 
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Časový harmonogram 

 

 

Graf 2:Časový harmonogram tří variant výstavby (Zdroj: vlastní zpracování)
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4.2 Plánovaný organigram projektu 

Nedílnou a důležitou část celého projektu tvoří realizační tým, tedy skupina pověřených 

lidí, které koordinují a plánují výstavbu. Lídr sdružení (žlutě) má obsazeny klíčové pozice 

jako ředitel stavby, fakturant, hlavní pracovník kvality a ekonom. Zajišťuje také 

claimovou agendu při vzniklých sporech se zadavatelem anebo se správcem stavby. 

Vzhledem k tomu, že stavba je rozdělena na tři stejné stavební úseky, stavební tým má 

každý společník stejně velký. Stavební tým se skládá z jednoho hlavního 

stavbyvedoucího, tří stavbyvedoucí řady 100, jednoho stavbyvedoucího řady 200, BOZP 

pracovníka, pracovník kvality a pracovníka laboratoře a zkoušek.  

 

Obr. 6:Předpokládané organizační schéma (Zdroj: vlastní zpracování) 

Žlutě vybarvené pozice jsou pozice lídra sdružení, modře jsou zvýrazněny pozice 1. člena 

sdružení a červeně 2. člena družení. 
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4.2.1 Odhadované náklady spojené s realizačním a stavebním týmem  

Náklady spojené s realizačním a stavebním týmem jsou rozděleny do dvou skupin 

nákladů:  

• mzdové náklady: jsou tvořeny z hrubé mzdy zaměstnanců a poté ze sociálního 

a zdravotního pojištění, které odvádí zaměstnavatel, 

• ostatní náklady: jsou tvořeny z nákladů, které jsou potřeba pro fungování 

jednotlivých zaměstnanců v zaměstnání, tedy náklady na vozidlo a jeho provoz, 

náklady na IT vybavení. 

Tab. 13: Odhadované náklady na tým v Kč (Zdroj: vlastní zpracování) 

 Mzdové náklady  Ostatní náklady  Celkové náklady  

Realizační tým 500 000 78 000 578 000 

Lídr sdružení 536 000 114 000 650 000 

1. Člen sdružení 536 000,- 114 000 650 000 

2. Člen sdružení 536 000 114 000 650 000 

Celkové náklady  2 108 000 420 000 2 528 000 

Měsíční mzdové náklady na stavební a realizační tým jsou odhadovaný ve výši 

2 528 000 Kč. 

4.3 Finanční příležitosti variant 

V této části jsou vyčísleny náklady obětované příležitosti pro jednotlivé varianty 

v jednotlivé stavebních sezonách projektu. Jedná se především o náklady na projektový 

tým a stavební tým, který kvůli vynuceným stavebním přestávkám z důvodu 

nenavazování etap nemůže pracovat, ale i o náklady které by sdružení firem muselo 

zaplatit na pokutách kvůli nedodržení milníků výstavby.  
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Varianta 1 

Dle kapitole 4.1 (Varianty výstavby) je pro první stavební rok plánována vynucená 

technologická přestávka, která by v první stavebním roce trvala celkem 15 týdnů, tato 

VTP je vyčíslena ve vícenákladech za nevyužitý projektový a stavební tým na 9,48 

milionů. V druhém stavební roce je podle předpokladu VTP tato doba o něco kratší, 

projekt by měl v tomto roce skončit o celý měsíc dříve. Vícenáklady spojené s tímto 

předčasným ukončením jsou odhadovány na 2,528 milionu korun. V třetím stavebním 

roce by projekt pokračoval bez přerušení až do dokončení celého projektu, z toho důvodu 

nejsou ve stavebním roce 3 vyčísleny žádné vícenáklady.  

Do této varianty je ještě nutno zahrnou pokutu za nesplnění závazného milníku Mb podle 

kapitoly 4.1, která je vyčíslena na 42 milionů Kč.  

Celkové vícenáklady projektu, včetně pokuty, byly vyčísleny pro Variantu 1 na 54,008 

milionů Kč. 

Varianta 2 

V navrhované variantě 2 je také počítáno s vynucenými technologickými přestávkami, 

a to ve stavebním roce 1, po dobu trvání 6 týdnů. Ve druhém stavebním roce by vynucená 

technologická přestávka trvala 14 týdnů. První zmíněná VTP je vyčíslena na 3,160 

milionů Kč vícenákladů a druhá VTP v celkové výši vícenákladu na 8,848 milionů Kč. 

V třetím stavebním roce by měl projekt pokračovat stejně jako varianta 1 bez přerušení, 

a to až do dokončení celého projektu. Z tohoto důvodu nejsou ve stavebním roce 

3 vyčísleny žádné vícenáklady.  

Celkové vícenáklady pro variantu 2 činí 12,008 milionů Kč. 

Varianta 3 

V poslední navrhované variantě 3 je počítáno ve stavebním roce 1 se stejně velkou 

vynucenou technologickou přestávkou jako tomu bylo ve variantě 2. Celková délka trvání 

vynucené technologické přestávky činí 6 týdnů. Tato VTP je také odhadnuta ve výši 3,160 

milionů Kč vícenákladů. Vzhledem k faktu, že celková doba realizace ve variantě 3 je 

odhadována na pouhé 2 pracovní roky, tak by pracovní rok dvě probíhal v plném 

pracovním nasazení po celou dobu, a tedy bez vícenákladů. Díky realizaci etap 3 a 4 
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v druhém stavebním roce by ve třetím stavebním roce už nebyla potřeba držet kompletní 

realizační tým a stavební tým. Všechny výše zmíněné nevyužité zdroje by bylo možné 

využít na jiných stavbách. S touto realizací je spojena i značná úspora nákladů za tyto 

nevyužité zdroje. Celková úspora byla vyčíslena na 37,920 milionů Kč.  

Celková úspora po odečtení vícenákladů spojené s prvním stavebním roce je vyčíslena 

pro variantu 3 na 34,760 milionů Kč.  

Tab. 14: Finanční příležitosti a hrozby stavebních variant (Zdroj: vlastní zpracování) 

  

Přehledné vyčíslení nákladů nebo případných úspor je uvedeno v tabulce níže (Tab. 11). 

4.4 Zhodnocení proveditelnosti 

Studie proveditelnosti má za úkol zhodnotit možné varianty provedení projektu, posoudit 

realizovatelnost a udržitelnost vybraného projektu. Prověřením proveditelnosti jsou 

zpřesňovány podrobnosti projektu, tedy specifikace cíle, potřebné náklady 

a nejdůležitější zdroje, základní časový plán, očekávané přínosy a další významná rizika 

realizace projektu. 

Je třeba si uvědomit, že výchozího žádaného stavu, lze dosáhnou několika různými 

způsoby – cestami. Je proto nutné si nejdříve najít všechny možné cesty pro realizaci cíle 

projektu a podle předem pevně nastavených kritérií vybrat tu správnou. Chybou by bylo 

vybrat si a soustředit se pouze na začátku vybranou jednu cestu. Jednotlivé cesty se liší: 

• v termínech,  

1. varianta projektu 

- obsahuje dvě velké prodlevy (15 týdnů a 4 týdny) 

- projekt končí po 3 stavebních sezónách 
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- dochází k nesplnění milníku s následnou sankční pokutou ve výši 42 mil. Kč 

2. varianta projektu 

- obsahuje dvě velké prodlevy (6 týdnů a 14 týdnů)  

- projekt končí po 3 stavebních sezónách 

- milník je splněn 

3. varianta projektu 

- obsahuje jednu prodlevu v délce trvání 6 týdnů 

- projekt končí po 2,5 stavebních sezónách (hlavní stavební výroba bude ukončena 

na konci 2. stavební sezóny) a projekt bude předán k užívání do provozu; 

v následné polovině stavební sezóny budou prováděny pouze dokončovací práce 

za plného provozu 

- milník je splněn   

• zda projekt bude realizován dodavatelsky nebo vlastními silami 

1. varianta projektu 

- projekt bude prováděn v nezměněné kombinaci poměru vlastních sil 

i subdodavatelů 

2. varianta projektu 

- projekt bude prováděn v nezměněné kombinaci poměru vlastních sil 

i subdodavatelů 

3. varianta projektu 

- projekt bude prováděn v nezměněné kombinaci poměru vlastních sil 

i subdodavatelů 

• jakým způsobem bude realizován výsledek projektu 

1. varianta projektu 
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- projekt vyžaduje standardní přístup k realizaci řešení 

2. varianta projektu 

- projekt vyžaduje standardní přístup k realizaci řešení 

3. varianta projektu 

- projekt vyžaduje vyšší kooperaci se subdodavateli 

- nutností bude nasazení více strojů (které firma vlastní) s nárokem na vyšší

 organizaci při přemísťování z jiných staveb 

- splnění požadavku na vyšší organizaci pracovních sil 

 - posílení řídící složky stavby 

Proveditelné jsou všechny 3 varianty projektu. Nejdelší a zároveň nejnákladnější se jeví 

varianty 1 a 2. Nejkratší a zároveň s nejnižšími náklady měřeno v délce provedení 

projektu ve variantě č. 3. Tyto varianta 3 je zároveň organizačně nejnáročnější s vyšším 

požadavkem na lidské zdroje. 

4.5 Zvolení varianty 

Příležitosti  

Velká příležitost se objevuje ve Variantě 3, která počítá se zkrácením doby výstavby 

na dvě pracovní sezóny. Zkrácení realizační doby by mělo příznivý vliv na náklady 

spojené s realizačním týmem v době zimní technologické přestávky a v třetí stavební 

sezóně. Tento celý stavební tým, který by musel podstoupit nucenou technologickou 

přestávku, by mohl mít ekonomické využití v jiných stavebních projektech. Celá finanční 

úspora je vyčíslena v kapitole 4.3 

Hrozby  

Varianta 1 je vnímána jako hrozba vynucená ZTP, která se vyskytuje ve stavební sezóně 

1. Tato varianta dále nesplňuje závazný milník B (Mb), který by měl podle propočtů 

za následek pokutu ve výši 42 milionů Kč.  
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Varianta 2 také obsahuje potencionální hrozbu v podobě vynucené ZTP, a i v této 

variantě je tato skutečnost vnímána jako možná hrozba, která by mohla mít za následek 

špatný hospodářský výsledek projektu.  

Varianta 3 má pouze měsíc a půl trvající částečnou vynucenou ZTP, jinak všechny etapy 

na sebe plynule navazují. Při zvolení této etapy by bylo nezbytné eliminovat hrozbu 

s nestihnutím dokončení prací do druhé ZTP.  

Do tabulky z kapitoly 3.7.1 byly zahrnuty příležitosti a hrozby pro jednotlivé varianty 

(tučně zvýrazněné). 

Tab. 15: SWOT analýza variant výstavby (Zdroj: vlastní zpracování) 

SWOT analýza 

V
n

it
řn

í 
fa

k
to

ry
 

Silné stránky Slabé stránky 

• Silná pozice na trhu  

• Dobré jméno na trhu a u 

SUB dodavatelů 

• Zkušenosti s realizací 

podobných projektů  

• Flexibilita a spolehlivost 

• Finanční zdraví společnosti 

• Nedostatek pracovní síly 

• Vytíženost SUB dodavatelů   
 

V
n

ěj
ší

 f
a

k
to

ry
 

Příležitosti Hrozby 

• Krize ve stavebnictví 

• Zviditelnění se 

• V3: finanční úspora 

• Dodržování termínů a milníků 

• Politická nejistota  

• Ekologická a technická nařízení 

• V1: nesplňuje závazný milník B 

• V1: vynucena ZTP v prvním roce  

• V2: vynucená ZTP ve druhém 

roce 

• V3: nestihnutím dokončení 

prací do druhé ZTP 

(organizační náročnost) 



81 

 

Jak již bylo v předchozí kapitole zmíněno proveditelné jsou všechny tři navrhované 

varianty projektu. Nejdelší a organizačně nejméně náročné se jeví varianty 1 a 2. Varianta 

č. 3 je z časového pohledu nejkratší. V této variantě se vyskytuje příležitost finanční 

úspory, ovšem tato příležitost s sebou nese i hrozbu zvýšené organizační náročnosti 

při realizaci projektu a je také zapotřebí počítat s vyššími požadavkem na lidské zdroje. 

Dle předchozích kapitol by se sdružení mělo na základě všech dostupných 

a analyzovaných informací rozhodnout pro 3.variantu výstavby. Neboť varianta č. 3 je 

pro zhotovitelské sdružení nejzajímavější, a to nejen jak po finanční stránce, ale také po 

stránce využití lidských zdrojů v dalších letech.  

4.6 Plánování projektu  

Plánování projektu je základní a nedílnou součástí projektu. Tato činnost je sestavena 

z následujících částí – dodavatelská příprava a řízení nákladů, kvality, lidí a dalších 

zdrojů. 

4.6.1 Dodavatelská příprava  

Nabídková příprava  

V prvním kroku společnost vyhledává vhodné zakázky, které spadají do jejího portfolia. 

Vyhledávání může probíhat několika způsoby – přímým oslovením investora, 

vyhledávaní na webech zadavatelů nebo prostřednictvím placených vyhledávačů 

veřejných zakázek. Po najití vhodného projektu je zapotřebí ověřit bonitu investora, 

prostudovat podklady zadávací dokumentace a vyhodnotit rizika projektu. Další krok 

spočívá v poptávání případných subdodavatelů a prověřování materiálových zdrojů.  

Sestavení nabídkové ceny  

Sestavení nabídkové ceny probíhá na základě zadávací dokumentace, která uchazečům 

o projekt stanovuje podmínky a informace o předepsaných materiálech. Kalkulace 

položek probíhá po jednotlivých položkách stavby. Při sestavování nabídky jsou brány 

v potaz i rizika spojená s jeho realizací a jsou zohledněná v celkové nabídkové ceně. 

Posledním krokem při sestavování nabídky je závěrečné schválení finální kalkulace 

nadřízeným pracovníkem.  
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Výběr subdodavatelů a dodavatelů materiálů 

V první řadě je spolupracováno s firmami, které mají s podnikem navázanou 

dlouhodobou spolupráci a je ověřena jejich spolehlivost. Přípravář spolupracuje 

se stavbyvedoucími, kteří jim sdělují informace o konkrétním regionu a o případných 

nových firmách. Dalším zdrojem, který pomáhá přípravářům oslovovat subdodavatele je 

internet, kde pomocí platforem oslovují firmy v konkrétním regionu. V některých 

případech oslovují přípraváře samotní obchodní zástupci, kteří mají zájem 

o subdodavatelskou spoluprací pro výběr poddodavatelů. 

Předložení nabídky  

Předložení nabídky se ve většině případech odehrává v elektronické podobě. Cenová 

nabídka se skládá z potřebných dokumentů, které si zadavatel určil v zadávací 

dokumentaci. V případě velkých zakázek je nutné tyto dokumenty elektronicky podepsat 

oprávněnými zástupci firmy. Podepsaná nabídka je odeslána prostřednictvím e-mailu. 

Nabídky v papírové (tištěné) formě se vyskytují už jen velice zřídka. Součástí každé 

nabídky musí být plná moc osob, které mohou firmu v těchto úkonech zastupovat. 

Předrealizační fáze  

Předrealizační fáze je zahájena jen v případech, kdy firma byla vybrána ve veřejné 

soutěži. V předrealizační fázi se navazuje na nabídkovou přípravu projektu a opět 

se oslovují případní subdodavatelé, kteří podávali nabídkovou cenu při kalkulaci.  

Konečný výběr subdodavatelů a uzavření smluv 

Po ověření platností nabídkových cen z fáze přípravy se případní subdodavatelé oslovují 

ve třech soutěžních kolech. U výběru subdodavatele není rozhodující pouze cena, ale 

i například délka poskytnuté záruky, spolehlivost subdodavatele nebo zkušenost 

z předchozích zakázek. U subdodavatelů se uzavíraná smlouva o dílo (SoD), v případě 

dodavatelů materiálu se jedná o kupní smlouvu (KS). Objednatel vždy zasílá svůj návrh 

smlouvy jako první a subdodavatel na navrhovanou smlouvu reaguje formou připomínek. 

Finální podoba smlouvy je stanovena formou kompromisu mezi objednavatel 

a zhotovitelem.  
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4.6.2 Řízení nákladů 

Řízení nákladů probíhá už od prvopočátku sestavováním nabídkové ceny. O tuto část 

projektu se stará přípravář, který sestavuje nabídkovou cenu. Řízení a sledování nákladů 

má celkem osm postupů. 

1. Nulová kalkulace  

V nulové kalkulaci se na základě plánů stavby dle nejlepšího vědomí a svědomí, 

nezávisle na tržních úvahách, pečlivě vypočítávají výrobní náklady, které 

se skládají z jednotkových nákladů dílčích prací (JNDP) a vedlejší rozpočtové 

náklady (VRN). Do vedlejších nákladů se započítávají veškeré náklady 

související s projektem. K nim také patří např. náklady financování, ručení, 

pojištění a ostatní daně. 

2. Návrh nabídkové kalkulace  

Návrh nabídkové kalkulace slouží jako podklad pro cenovou komisi (CK). 

Odeslání návrhu do centrální databáze.  

3. Nabídková kalkulace  

Zapracování změn a závěrů z cenové komise do nabídkové kalkulace 

před odevzdáním.  

4. Nabídková kalkulace k odevzdání  

Vyjasňování sporných bodů s investorem, zejména rozpočtové chyby v zadávací 

dokumentaci ze strany investora. Finální výsledky jsou zapracovány do nabídkové 

kalkulace.  

5. Zakázková kalkulace pro dodatky  

Jedná se o verzi, do které budou zapracovány případné dodatky při podpisu 

smlouvy. 

6. Nultá pracovní kalkulace 

Odeslání první pracovní kalkulace beze jakékoliv změny do databáze. Přidělení 

nákladového střediska (NS) stavby.  

7. 1. Pracovní kalkulace  

V první pracovní kalkulaci se prověří kalkulační sazby, VRN se přizpůsobí délce 

výstavby a upraví se sazby a výkony u původně stanoveného výkonu. 
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8. Běžná pracovní kalkulace  

Běžná pracovní kalkulace se provádí každý měsíc. V této kalkulaci jsou 

zaznamenávány úpravy pracovní kalkulace a prognózy výsledku stavby.  

Tab. 16: Řízení nákladů (Zdroj: vlastní zpracování) 

číslo Název  Fáze Popis 

1. Nulová kalkulace Nabídka Stanovení nákladů + VRN  

2. Návrh nabídkové kalkulace Nabídka Návrh nabídkové kalkulace 

jako podklad pro CK 

3. Nabídková kalkulace  Nabídka Zapracování změn z CK 

4. Nabídková kalkulace k odevzdání  Nabídka Vyjasňování sporných bodů 

s investorem 

5. Zakázková kalk. pro dodatky Nabídka Zapracovány dodatky 

6. Nultá pracovní kalkulace  Realizace Přidělení NS  

7. 1. Pracovní kalkulace Realizace Upravení pracovní kalkulace 

8. Běžná pracovní kalkulace  Realizace pracovní kalkulace a 

prognózy výsledku 

 

Standardní části rozpočtu  

Jedná se především o jednotkové náklady dílčích prací (JNDP). Tyto náklady lze přímo 

a podle původců přiřadit k dílčím pracím. JNDP jsou kalkulovány diferencovaně s druhy 
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nákladů (DN) a druhy výrobků a jsou základem každé kalkulace. Výpočet JNDP 

se provádí na základě jasně strukturované a pečlivé detailní kalkulace. 

Vedlejší rozpočtové náklady  

Pod vedlejšími rozpočtovými náklady stavby (VRN) se evidují konkrétní součásti 

celkových nákladů stavby, které nelze jako náklady přímo přiřadit dílčím pracím. Spadají 

sem náklady na provoz staveniště a vedlejší náklady k provádění jednotlivých dílčích 

prací. Rozdělují se na náklady závislé na čase a nezávislé na čase.  

Pod vedlejší rozpočtové náklady stavby spadají m. j.: 

• Náklady zařízení a vyklizení staveniště 

• Náklady pro projektový tým 

• Náklady strojů přímo nesouvisejících s dílčími pracemi (např. stavební buňky 

atd.) 

• Náklady na dočasná pomocná opatření (např. staveništní komunikace, skladové 

plochy) 

• Rezervní zdroje  

• Náklady na kvalitu 

4.6.3 Řízení kvality  

Plánování řízení kvality  

Standardy kvality stanovuje souhrn smluvních příloh se zákazníkem (objednatelem) 

v rámci dopravního stavitelství. Zpravidla platí oborové standardy v dopravy stavitelství 

- technické kvalitativní podmínky (TKP) a zvláštní technické kvalitativní podmínky 

pro daný projekt (ZTKP) 

Pro kontrolu kvality projektu se v první fázi zpracovává obecný plán kvality a následně 

pro vlastní kontrolu díla se zpracovávají kontrolní zkušební plány (KZP). 

Ujišťování se o kvalitě  

Plnění probíhá průběžně v souladu s KZP a vyhodnocení plnění KZP probíhá 

ve stanovených časových intervalech. 
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Kontrola kvality  

Závěrečné vyhodnocení kvality je součástí procesu předání díla zákazníkovi 

(objednateli), kdy se ověřují parametry stanovené TKP, ZTKP a KZP. 

4.6.4 Řízení lidí a dalších zdrojů  

Řízení lidí a dalších zdrojů probíhá na základě analogického odhadu. 

Tato metoda je založena na základě dříve realizovaných projektů ve společnosti, nebo 

na základě již probíhající obdobné činnosti. Na principu této zkušenosti vznikne odhad 

pro nynější projekt. 

4.7 Řízení rizik 

V této kapitole budou blíže analyzována a specifikována rizika projektu. V prvé řadě je 

zapotřebí jejich identifikace a kvantifikace založené na jejich predikci. Dále budou 

předloženy informace k vytvoření mapy rizik a poté budou navržena určitá opatření 

na snížení rizik, jejichž výsledek bude zobrazen na pavučinovém grafu. 

4.7.1 Identifikace rizik  

V průběhu realizace projektu budou vznikat určitá rizika. Nyní je důležité tyto rizika 

predikovat a zaměřit se na jejich co nejpřesnější identifikaci. Je nutné podotknout, že ne 

vždy se podaří všechna rizika před realizací predikovat. Níže uvedená tabulka obsahuje 

všechna rizika pro vybranou variantu, jež mohou negativně ovlivnit realizaci projektu. 

V tabulce jsou uvedeny jejich nejpravděpodobnější scénáře, dále predikovány dopady 

rizik (D) a pravděpodobnost výskytu rizika (P). Zmíněné veličiny mohou nabývat hodnot 

1-10, kde nejvyšší hodnoty znamenají nejvyšší pravděpodobnost nebo nejvyšší dopad. 

Poslední sloupec uvádí hodnotu rizika (H) a může nabývat hodnot 1-100. Hodnota rizika 

se vypočítá jako součin pravděpodobnosti a dopadu rizika (H=P*D) 
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Tab. 17: Kategorizace rizika (Zdroj: vlastní zpracování) 

Hodnota rizika Významnost rizika 

0–10 bezvýznamné 

11–25 běžné 

26–50 významné 

50–100 kritické 
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Tab. 18: Identifikace rizik (Zdroj: vlastní zpracování) 

č. hrozba scénář P D H 

1 Doba pro dokončení Nestihnutí doby 

dokončení před ZTP 

8 10 80= kritické 

2 Sdružení tří firem Nedodržování pravidel 

členů sdružení 

3 8 24=běžné 

3 Nedodržení podmínek 

ze strany 

poddodavatelů 

Poddodavatelé 

nerealizují dílo 

v požadovaných 

termínech a kvalitě 

6 6 36=významné 

4 Platební neschopnost 

objednatele  

Objednatel přestane 

platit faktury 

2 10 20=běžné 

5 Nepříznivé klimatické 

podmínky 

Nemožnost realizace 

projektu z důvodu 

dlouhé zimy nebo 

vydatných dešťů  

3 10 30=významné 

6 Úraz pracovníka na 

stavbě 

Vážný úraz pracovníka 

stavby  

5 9 45=významné 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývají nejdůležitější rizika, která ohrožují úspěšnou realizaci 

projektu. Byly identifikovány tyto rizika a jejich možné scénáře:  

1. Doba pro dokončení před ZTP– se řadí mezi kritické riziko. Zmíněné riziko má 

maximální dopad a vysokou pravděpodobnost výskytu při aktuálním 

harmonogramu. Je způsobeno především realizací etapy 3 a etapy 4 v jedné 

stavební sezóně. Při navrhovaném harmonogramu by došlo k dokončení etapy 

4 koncem prosince. Takto navržená realizace se vylučuje s technologickými 

postupy a klimatickými podmínkami. Je zapotřebí etapu 3 a 4 přeplánovat, a to 

za pomocí metody stlačení nebo zrychlení.  
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2. Sdružení tří firem – je zařazeno mezi významné riziko, kdy pravděpodobnost 

jeho výskytu je malá, ale dopad pro fungování projektu je ovšem velký. Jedná se 

o riziko, kdy jeden ze členů sdružení by přestal spolupracovat nebo by se rozhodl 

vystoupit ze sdružení. 

 

3. Nedodržení podmínek ze strany poddodavatelů – hodnota rizika spadá 

do kvadrantu kritických rizik. Hodnoty dopadu a pravděpodobnosti nabývají 

středních hodnot. Nedodržování podmínek ze strany poddodavatelů by mělo 

za následek zpoždění dokončení projektu. Riziko by mohlo být vyvoláno 

odstoupením poddodavatele od smlouvy, nebo jeho ocitnutí se v úpadku 

a neschopnosti dokončit předem nasmlouvanou část projektu.  

 

4. Platební neschopnost objednatele – spadá taktéž mezi významná rizika. 

Pravděpodobnost dosahuje jen velmi malých hodnot, ale dopad naopak hodnoty 

maximální. Toto riziko by mělo významný dopad na dokončení projektu. 

 

5. Nepříznivé klimatické podmínky – hodnota rizika spadá mezi významné riziko. 

Je velmi výrazně provázané s rizikem pro dobu dokončení projektu. Riziko 

nabývá nízkých hodnot pravděpodobnosti, ale naopak hodnot dopadu dosahuje 

vysokých.  

 

6. Úraz pracovníka na stavbě – též nabývá hodnot významného rizika a je 

zapotřebí se pokusit riziko eliminovat. Má vysokou hodnotu dopadu, a to 

z důvodu, že se jedná o lidské zdraví. Pravděpodobnost může být vyšší v případě 

nedodržování pravidel.  
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Graf 3: Mapa rizik před opatřením (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Výše uvedená mapa rizik je rozdělena na čtyři kvadranty podle významnosti. Rizika, 

která jsou v bezvýznamném kvadrantu a v kvadrantu běžná rizika, jsou méně významná, 

ale přesto na ně společnost musí brát zřetel. Nejvýznamnější jsou samozřejmě rizika 

v kvadrantu kritická, ty totiž mohou výrazně ovlivnit průběh a následky zrealizované 

změny. Rizika, na která by se společnost měla především zaměřit, jsou doba 

pro dokončení (kritické riziko) a nedodržení podmínek ze strany poddodavatelů (kritické 

riziko). Společnost by se také měla zaměřit i na ostatní rizika, která spadají do kvadrantu 

významných rizik.  

4.7.2 Návrh na opatření vedoucí ke snížení rizik  

V této části dané kapitoly budou uvedeny návrhy na opatření, které povedou ke snižování 

jednotlivých rizik. Cílem opatření je maximální snížení hodnot rizik oproti výchozímu 

stavu.  
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1. Doba pro dokončení před ZTP 

Jedná se o riziko, které má vysokou hodnotu dopadu a zároveň i vysokou hodnotu 

pravděpodobnosti, z tohoto důvodu je zapotřebí se na toto riziko důkladně zaměřit 

a zredukovat ho na přijatelnou míru.  

V prvním kroku je zapotřebí podívat se na původně navržený harmonogram 

a vybranou variantu realizace a důkladně si ji rozebrat viz kapitola 4.8. 

 

2. Sdružení tří firem 

Riziko, kdy jeden ze členů sdružení by přestal spolupracovat anebo by se rozhodl 

vystoupit ze sdružení, lze nejlépe redukovat vyjednáním výhodných stanov 

sdružení. Ve stanovách by bylo detailně uvedeno fungovaní sdružení a podmínky 

za jakých lze opustit sdružení a případné finanční kompenzace, a to i v případě 

finančního úpadku člena sdružení. 

 

3. Nedodržení podmínek ze strany podzhotovitelů 

Riziko nedodržení smluvních podmínek ze strany podzhotovitelů lze snížit dvěma 

způsoby. Jednak vyjednání smluvní podmínky zádržného anebo požadování, aby 

si podzhotovitel sjednal bankovní záruku. Zádržné by bylo zajišťováno z každé 

faktury ve výši 10 % z fakturované částky. Toto zádržné by bylo podzhotoviteli 

uvolněno takto: 5 % po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků investorem 

a 5 % po uplynutí záruční doby podle smlouvy, nebo po odstranění poslední 

záruční vady. Redukce rizika má za následek jak snížení pravděpodobnosti 

výskytu rizika, a to z důvodu, že podzhotovitelé si budou vědomi finanční újmy 

za nedodržení podmínek, tak i snížení dopadu pro zhotovitele, jelikož by byl 

zhotovitel finančně odškodněn. 

4. Platební neschopnost objednatele 

Neschopnost objednatele plnit platební podmínky nejlépe zajistíme za pomoci 

právní podpory a prosazením odpovídající finanční kompenzace uvedené ve SoD 

mezi objednatelem a zhotovitelem. Zmíněné opatření má za následek snížení 

dopadu pro zhotovitele. Pravděpodobnost výskytu tohoto rizika ovšem zůstává 

na původní hodnotě. 
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5. Nepříznivé klimatické podmínky 

Riziko nepříznivých klimatických podmínek eliminujeme také za moci zkrácení 

etap 3 a 4. Zmíněné opatření by mělo mít za následek, že předepsané postupy 

uvedené v Technických kvalitativních podmínkách a Zvláštních technických 

kvalitativní podmínkách (ZTKP) stavby budou probíhat v letních měsících, kdy 

je menší pravděpodobnost výskytu nepříznivých klimatických podmínek. Toto 

riziko ovšem nelze absolutně vyloučit.  

 

6. Úraz pracovníka na stavbě 

Riziko úrazu pracovníka při vykonávání práce na staveništi nejlépe zredukujeme 

precizně zpracovaným BOZP plánem. Je zapotřebí důsledně kontrolovat jeho 

dodržování ze strany pracovníků pohybujících se na staveništi. Kontrolu bude 

vykonávat pracovník BOZP za pomoci stavbyvedoucích. Pravděpodobnost 

výskytu rizika by se měla při dodržování snížit opatření, nicméně dopad zůstává 

na úrovní před opatřením vedoucím ke snížení rizika. 

 

Tab. 19:Návrh na opatření vedoucí ke snižování rizika (Zdroj: vlastní zpracování) 

č. hrozba scénář P D H 

1 Doba pro 

dokončení před 

ZTP 

Zkrácení etapy 3 a 4 za 

pomocí metody zrychlení 

a stlačení 

2 10 20= běžné 

2 Sdružení tří 

firem 

Uzavřít výhodné stanovy 

společnosti   

3 4 12=běžné 

3 Nedodržení 

podmínek ze 

strany 

poddodavatelů 

Zajištění v podobě 

bankovní záruky nebo 

zádržného 

4 3 12=významné 

4 Platební 

neschopnost 

objednatele  

Finanční kompenzace 

vyplývající ze smlouvy 

2 7 14=běžné 
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5 Nepříznivé 

klimatické 

podmínky 

Snaha realizace projektu 

v letních měsících  

2 10 20= běžné 

6 Úraz pracovníka 

na stavbě  

Zajištění striktního 

dodržování BOZP 

1 9 9= bezvýznamné  

 

Po zavedení daných opatření metodou redukce je možné si povšimnout, že se hodnoty 

pravděpodobností u všech rizik snížily a tím i jejich celkové hodnoty. Především 

si můžeme všimnou, že rizika doba pro dokončení před ZTP, úraz pracovníka na stavbě 

a nedodržení podmínek ze strany poddodavatelů už nejsou v kritickém kvadrantu a jejich 

celková hodnota výrazně klesla. 

 

Graf 4: Mapa rizik po opatření (Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.8 Časový a obsahový harmonogram změny   

Tato kapitola se bude zaobírat časovým a obsahovým harmonogramem změny. 

Ke znázornění časového harmonogramu změny bude použit Ganttův diagram, který 

vyjadřuje a vyobrazuje dobu trvání jednotlivých činností. 

4.8.1 Časový harmonogram před změnou  

Níže uvedená tabulka obsahuje seznam všech činností včetně jejich doby trvání. Celková 

doba trvání pro etapu 3 byla plánována na 144 dnů. 
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Tab. 20: Seznam jednotlivých činností a jejich doba trvání (dny) před změnou (Zdroj: vlastní zpracování) 

Činnost 
Začátek 

činnosti 

Doba 

trvání 

Konec 

činnosti 

Frézování sávajícího asfaltových 

hutněných vrstev (AHV)  
2.4. 2 3.4. 

Fragmentace stávajícího 

cementobetonového krytu (CBK) 
1.4. 9 9.4. 

Demontáž svodidel v krajnici  1.4. 4 4.4. 

Odvoz fragmentovaného CBK  2.4. 11 12.4. 

Frézování stávající cementové stabilizace 

(CS) v krajnici  
10.4. 2 11.4. 

Realizace překopů pro horské vpustě (HV)  16.4. 17 1.5. 

Realizace rozšíření PJP/LJP  12.4. 52 31.5. 

Frézování stávající CS pro recyklaci 

stabilizace   
25.5. 12 5.6. 

Recyklace stabilizace  1.6. 14 14.6. 

Pokládka SC 8/10 včetně spárořezů  15.6. 16 30.6. 

Pokládka cementobetonového krytu 1.7. 14 14.7. 
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Definitivní zatěsnění CBK  11.7. 18 28.7 

Pokládka AHV na předpolí a mostech  29.7 9 6.8. 

Pokládka štěrbinového žlabu  29.7 7 4.8. 

Pokládka žlabu Curbking 5.8. 7 11.8. 

Dokončovací práce  7.8. 14 20.8. 
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Tab. 21: Harmonogram etapy 3 před změnou (Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.8.2 Obsahový harmonogram  

1) Frézování stávajícího asfaltových hutněných vrstev (AHV)  

Etapa začíná frézováním mostů a odstavných pruhů, jejichž povrch je z asfaltové 

vrstvy. Frézování probíhá pomocí silničních fréz, které odfrézují všechny 

asfaltové hutněné vrstvy. Frézování probíhá až na konstrukční vrstvu mostu a 

na cementovou stabilizaci odstavných pruhů. Doba trvání je plánována na 2 dny. 

2) Fragmentace stávajícího cementobetonového krytu (CBK) 

Současně může začít i odstraňování cementobetonového krytu, který je na většině 

dálniční plochy. Fragmentace probíhá za pomoci „gilotiny“ (stroje drtící povrch 

dálnice). Gilotina musí projet dvanáct metrů širokou dálnici čtyřikrát, aby byl 

cementobetonový kryt dostatečně poničený. Původní doba trvání byla plánována 

na 9 dní za použití pěti gilotin. Metodou stlačování je možno dobu trvání zkrátit 

na 5 dní, a to použitím osmi strojů drtících povrch dálnice. 

3) Demontáž svodidel v krajnici  

Demontáž svodidel probíhá za pomocí bagrů, které nastříhají svodidla 

hydraulickými nůžkami. Svodidla jsou dále bagrem naložena na nákladní auto 

a odvezena do sběrného dvoru. Doba trvání zůstávána na čtyřech dnech. 

4) Odvoz fragmentovaného CBK  

Těžká stavební technika nabírá rozdrcený beton od gilotiny a nakládá ho 

na připravená nákladní auta. Díky mohutné lžíci bagru stačí na naložení jednoho 

nákladního auta pouhých pět lžic suti. Nákladní auta odvážejí CBK na deponii, 

kde bude nadrcený beton dále zpracovaný. Původní doba trvání byla odhadována 

na 11 dní. Při použití většího množství těžké techniky je reálné odvozit 

fragmentovaný cementobetonový kryt již za šest dní.  

5) Frézování stávající cementové stabilizace (CS) v krajnici 

Frézování je realizováno pouze v krajnici, kde bude dálnice rozšířená. 

Pro kvalitně opravenou dálnici je zapotřebí vyměnit i podkladní vrstvu cementové 

stabilizace pod odstavným pruhem, na kterou bude následně pokládán nový 

cementobetonový kryt. Doba trvání zůstává nezměněna na dvou dnech.  

6) Realizace překopů pro horské vpustě (HV)  

Do horských vpustí jsou zaústěny drenáže a odtokové žlaby z okrajů dálnice. 

Odtokové žlaby odvádějí dešťovou vodu z povrchu dálnice a drenáže odvádí 
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spodní vodu mimo těleso dálnice. Dobu realizace není zapotřebí zkracovat, neboť 

je vázána na rozšíření jízdních pruhů. Doba trvání zůstává na stávajících 

sedmnácti dnech.  

7) Realizace rozšíření PJP/LJP  

Po odstranění vozovkových vrstev je realizováno rozšíření jízdních pásů včetně 

drenážního potrubí a překopů mezi každou drenážní šachtou. Při realizaci je 

použita jak metoda zrychlování, tak metoda stlačování. Realizace probíhá 

při frézování stávající cementové stabilizace (zrychlení o jeden den) a o dalších 

jedenáct dní je možno rozšíření jízdního pruhu stlačit při nasazení většího 

množství těžké techniky. Z původních 52 dní trvání je nynějších 42 dní.  

8) Frézování stávající CS pro recyklaci stabilizace   

Následuje frézování v šířce původního cementobetonového krytu. Pro kvalitně 

opravenou dálnici je zapotřebí vyměnit podkladní vrstvu cementové stabilizace, 

na kterou je následně pokládán nový cementobetonový kryt. Pro zkrácení doby 

trvání bude opět použita metoda stlačení a zrychlení. Z původních dvanácti dnů 

realizace je možno práce provést již za 7 dní.  

9) Recyklace stabilizace  

Recyklace cementové stabilizace probíhá za přimíchávaní nového cementu 

do vyfrézované stabilizace a zpětné použití. Pomocí zrychlování je možné 

pokládat recyklovanou stabilizaci na úseky, kde je již odfrézovaná původní 

cementová stabilizace. Zde je také použito stlačování za předpokladu zvýšení 

recyklačních jednotek a těžké techniky, která materiál k jednotkám přiváží 

a odváží. Z původně plánovaných 14 dní realizace je reálné provést tuto činnost 

za 11 dní.  

10) Pokládka SC 8/10 včetně spárořezů  

Pokládka směsi stmelené cementem je realizována finišery, které jsou určeny 

na pokládku betonových, živičných a jiných zpevňovacích ploch. Pro zkrácení 

činnosti je možné pouze použít metodu stlačení, položka navazuje na recyklaci 

stabilizace. V původním harmonogramu bylo plánováno použít 3 finišery, které 

by pokládků zvládly za 16 dní. Nově je plánováno použít 5 finišerů, ty zvládnou 

položit stejné množství směsi za 11 dní. 

11) Pokládka cementobetonového krytu 

Pro pokládku nového cementobetonového krytu jsou použity speciálních dva 

finišery na betonové kryty. Beton se ihned po pokládce ošetří speciálním 
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postřikem proti rychlému tuhnutí a zpomalení odpařování vody. Pro zajištění 

drsnosti betonu následuje činnost vymetání betonu a prořezání podélných 

a příčných spár v místech, kde jsou uloženy spojovací trny. Zde je možné použít 

pouze metodu stlačení. Původně bylo počítáno pouze s denní pokládkou, která 

měla trvat 14 dní. Při použití denní a noční pokládky bude proces trvat 11 dní, a to 

i při zachování všech předepsaných technologických postupů. 

12) Definitivní zatěsnění CBK  

Následuje vyřezání komor do cementobetonového krytu, do kterých se vloží 

těsnění. To zabraňuje průniku vody a nečistot do tělesa dálnice. Tento proces lze 

jen těžce stlačit a zrychlit, neboť je zapotřebí dodržet technologické přestavby. 

Z původně plánovaných 18 dní je reálné činnost provést v 15 dnech.  

13) Pokládka AHV na předpolí a mostech  

Po dokončení všech procesů s cementobetonovým krytem je možné položit 

asfaltové hutněné vrstvy na úseku cca 50 m před a za mostními objekty 

a na mostních objektech. I tento proces lze stlačit za pomoci dvojnásobení počtu 

finišerů pokládající asfaltové hutněné vrstvy. Z původně plánovaných 9 dní 

na realizaci je nyní 5 dní.  

14) Pokládka štěrbinového žlabu  

Po dokončení CBK se začínají zabudovávat štěrbinové odvodňovací žlaby, které 

odvádějí dešťovou vodu z povrchu vozovky. Doba trvání je plánována na sedm 

dní.  

15) Pokládka žlabu Curbking  

Po dokončení štěrbinových žlabů jsou realizovány pokládky betonových 

monolitických žlabů (Curbking). Pokládání probíhá za pomoci speciálního 

finišeru. Proces není potřebný zrychlovat nebo stlačovat, neboť nejsou na tuto 

činnost vázány další činnosti. Doba trvání zůstává sedm dní. 

16) Dokončovací práce  

Po pokládce AHV na mostních objektech je možné začít s dokončovacími 

pracemi. Mezi dokončovací práce patří pokládka vodorovného dopravního 

značení a instalace svislého dopravního značení. Dále je zapotřebí dosypat zeminu 

po obou krajích nového CBK a rozprostřít ornici. Na záměr celé etapy 

se namontují nová svodidla. Plánovaná doba těchto prací je odhadována na 14 dní.  
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4.8.3 Časový harmonogram po změně 

Níže je uvedená tabulka obsahuje seznam všech činností včetně jejich doby trvání 

po změně. Celková doba trvání pro etapu 3 byla nově naplánována na 108 dnů. 

Tab. 22: Seznam jednotlivých činností a jejich doba trvání (dny) po změně (Zdroj: vlastní zpracování) 

Činnost 
Začátek 

činnosti 

Doba 

trvání 

Konec 

činnosti 

Frézování sávajícího asfaltových 

hutněných vrstev (AHV)  
2.4. 2 3.4. 

Fragmentace stávajícího 

cementobetonového krytu (CBK) 
1.4. 5 5.4. 

Demontáž svodidel v krajnici  1.4. 4 4.4. 

Odvoz fragmentovaného CBK  2.4. 6 7.4. 

Frézování stávající cementové stabilizace 

(CS) v krajnici  
7.4. 2 8.4. 

Realizace překopů pro horské vpustě (HV)  16.4. 17 1.5. 

Realizace rozšíření PJP/LJP  8.4. 40 15.5. 

Frézování stávající CS pro recyklaci 

stabilizace   
11.5. 7 17.5. 

Recyklace stabilizace  14.5. 11 24.5. 
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Pokládka SC 8/10 včetně spárořezů  25.5. 11 4.6. 

Pokládka cementobetonového krytu 5.6. 11 15.6. 

Definitivní zatěsnění CBK  12.6. 15 26.6 

Pokládka AHV na předpolí a mostech  27.6 5 1.7. 

Pokládka štěrbinového žlabu  27.6 7 3.7. 

Pokládka žlabu Curbking 4.8. 7 10.8. 

Dokončovací práce  2.7. 14 15.7. 
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Tab. 23: Časová harmonogram etapy 3 po změně (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Z harmonogramu je patrné, že v případě začátku realizace etapy 3 začátkem dubna by 

zhruba po třech a půl měsících byla etapa dokončena. Poté by následovalo přemístění 

dopravy na nově opravený jízdní pás. Totožným způsobem by probíhala oprava druhého 

jízdního pásu v etapě 4. Konec realizace etapy 4 by proběhl do konce října. Tedy jeden 

měsíc před plánovanou ZTP. Tato jednoměsíční rezerva by byla ponechána pro případ 

výskytu technických poruch nebo pro případ nepříznivých klimatických podmínek.  
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem předkládané diplomové práce bylo vybrat nejvhodnější variantu 

pro opravu dálničního úseku na území ČR. K hodnocení tří navržených a porovnávaných 

variant byla stanovena kritéria čas a náklady. Z pohledu času bylo cílem prokázat reálnou 

možnost zkrácení doby pro předepsané opravy. Kritériu nákladů bylo zapotřebí 

pro zvýšení ziskovosti dané divize vyhodnotit jako co nejnižší. Výběru jedné 

z navržených variant předcházelo ekonomické zhodnocení stavební firmy, v rámci 

kterého bylo podle finančních ukazatelů zjištěno, že se firma nachází v dobré finanční 

situaci pro realizaci projektu opravy dálničního úseku. Předpokládá se, že zaměstnanci 

byli přijati do společnosti pouze na tento konkrétní projekt a nemohou být uplatněni jako 

pracovní síla na jiných stavbách. 

Za pomocí metody finanční analýzy, projektového managementu a risk managementu 

s využitím hodnotících kritérií bylo zjištěno, že jako nejvhodnější varianta pro předložení 

k realizaci vychází varianta 3.  

U této varianty byla prokázána celková úspora, která po odečtení vícenákladů spojených 

s prvním stavebním rokem činí 34,760 miliónů Kč. V porovnání vybrané varianty 3 

a variantou 2 byla finanční úspora v hodnotě 46,768 miliónů Kč, a to z důvodu, že 

ve variantě dvě jsou větší časové prostoje v návaznosti etap výstavby. Ve srovnání 

s variantou 1 je úspora ještě větší a dosahuje rozdílu 88,768 miliónů Kč. Tento rozdíl je 

způsobený zaprvé časovými prostoji v návaznosti etap výstavby a zadruhé vysokou 

sankcí za nedodržení milníku výstavby ve druhé stavební sezóně. Pokuta ve variantě 1 

za nedodržení milníku by činila 42 milionů Kč. 

Po vybrání varianty následovalo samotné plánování projektu, které obsahovalo 

nabídkovou přípravu, řízení nákladů, kvality a rizik. Pro případné úspěšné realizování 

projektu bylo nutné snížit rizika na akceptovatelnou úroveň. Mezi největší riziko patřilo 

dokončení etapy 3 a 4 před ZTP. Pro eliminaci rizika byly tyto dvě etapy rozebrány 

po jednotlivých činnostech. Následně byla na tyto činnosti použita metoda stlačování 

a zrychlování. Opatření mělo za následek zkrácení etapy z původně plánovaných 144 dnů 

na 108 dnů. Díky realizovaným opatřením by realizace etapy 3 a 4 mohla proběhnout 

podle plánovaného harmonogramu ve dvou stavebních sezónách s jednoměsíční rezervou 

před začátkem ZTP.  
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Téma výstavby dálniční infrastruktury je považováno za poměrně známé, ovšem 

se zvyšujícím se tlakem na rozvoj dálniční sítě stále aktuální. Je úzce spjato 

s projektovým řízením, které představuje důležitou oblast pro úspěšnou realizaci 

výstavby. Zpracování této práce je přínosem nejen k celkové problematice projektového 

řízení, ale přispívá rovněž ke konkrétnímu řešení této problematiky v na úrovni stavební 

firmy. Proto co do využití této práce je možnost předložit ji některé ze stavebních firem 

působících v oblasti výstavby silniční a dálniční infrastruktury ČR.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AHV   Asfaltových hutněných vrstev 

BOZP   Bezpečnost a ochrany zdraví při práci 

CBK   Cementobetonového krytu 

CF   Cash flow 

CK   Cenová kalkulace 

ČR   Česká republika 

ČSN   České technické normy  

D   Dopad 

DN   Druh nákladu  

DPH   Daň z přidané hodnoty 

DPPO   Daň z příjmů právnických osob 

EBIT   Zisk před zdaněním a úroky  

EIA   Environmental Impact Assessment 

EU   Evropská unie 

EUR   Euro 

H   Hodnota rizika  

HV   Horská vpust  

IBM   International Business Machines 

IT   Informační Technologie 

JNDP   Jednotkové náklady dílčích prací  

Kč   Koruna česká 

KF   Kritické faktory  

KS   Kupní smlouva 

KZP   Kontrolní zkušební plán  

LJP   Levý jízdní pás 

Mb   Milník B 

MNG   Harmonogram  

MÚK   Mimoúrovňová křižovatka  

NS   Nákladové středisko  
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P   Pravděpodobnost  

PJ   Provozní jednotka  

PJP   Pravý jízdní pás 

R   Rozvaha  

ROA   Rentabilita aktiv 

ŘSD   Ředitelství silnic a dálnic  

SC   Směs stmelená cementem  

SDP   Střední dělící pás 

SO   Stavební objekt  

SoD   Smlouva o dílo  

SOS   Save Our Ships (Nouzové volání) 

SUB   Poddodavatel  

TDS   Technický dozor stavby  

THP   Technicko-hospodářský pracovník  

TKP   Technické kvalitativní podmínky 

V   Výkaz zisku a ztrát  

VRN   Vedlejší rozpočtové náklady  

VTP   Vynucená technologická přestávka 

WSB   Podrobný rozpis prací  

ZTKP   Zvláštní technické kvalitativní podmínky 

ZTP    Zimní technologickou přestávku   
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Příloha 1. Finanční zdraví firmy  

 

VÝSLEDEK  
 

 

 

V jakém odvětví funguje společnost?                   
Výrobní společnost

 

ROZVAHA (tis. EUR)  

Pohledávky za upsané VJ 0
 

Oběžná aktiva 336 300
 

Zásoby 122 500
 

Dlouhodobé pohledávky 4 000
 

Pohledávky z obchodního styku 166 500
 

Ostatní aktiva 50 800
 

----  

Vlastní jmění 213 200
 

Cizí zdroje 224 600
 

Krátkodobé závazky 100
 

Závazky z obchodního styku 12 000
 

Bankovní úvěry dlouhodobé 600
 

Běžné bankovní úvěry 43 200
 

Krátkodobé finanční výpomoci 26 600
 

Ostatní pasiva 7 000
 

 

  VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (tis. EUR)  

Tržby za prodej zboží 54 400
 

Tržby za vlastní výrobky a služby 723 400
 

Odpisy NHIM a HIM 282 300
 

Provozní HV 204 900
 

Nákladové úroky 4 600
 

Ostatní finanční náklady 58 700
 

HV za účetní období (čistý zisk/ztráta) 45 200
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Příloha 2. Porovnání vývoje firmy v čase   

 Pro společnost v odvětví 
 

 

Stavebnictví
 

 

 

  

 Rozvaha (v tis. EUR)   

 

  rok 2018 rok 2019 

Aktiva celkem 473300
 

471900
 

Oběžná aktiva 382700
 

336300
 

Krátkodobé pohledávky 186700
 

166500
 

Finanční majetek 48900
 

44700
 

Vlastní kapitál 218800
 

213200
 

Cizí zdroje 245900
 

224600
 

Emitované dluhopisy 6300
 

4600
 

Krátkodobé závazky 1900
 

100
 

Bankovní úvěry a výpomoci 87300
 

69800
 

Bankovní úvěry dlouhodobé 1400
 

600
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 Výkaz zisků a ztrát (v tis. EUR)   

 

  rok 2018 rok 2019 

Výnosy celkem 53300
 

35700
 

Nákladové úroky 3100
 

4600
 

HV za účetní období 50500
 

45200
 

HV před zdaněním 74500
 

67600
 

 

 

 

 Doplňující údaje (v tis. EUR)   

 

  rok 2018 rok 2019 

Závazky po lhůtě splatnosti 1900
 

11100
 

 

 

 Pro společnost ve Stavebnictví   
 

 

ROE - re   Ukazatel   Skupina podniků             

7,02% 6,86%   
podnik 

v čase t-1 
podnik 
v čase t 

  TH             

-0,16%   
vliv na změnu ROE-

re 
                  

                            

                            

ROE   re   Rating INFA         Rychlá likvidita 

23,08% 21,20%   16,06% 14,34%   AA         2,68 3,05 

-1,88%   1,72%               nehodnoceno 

                            

                            

EUR/Zisk   ROA   VJ/A   Úroková míra   UZ/A 

0,68 0,67   16,40% 15,30%   0,46 0,45   3,31% 6,18%   0,66 0,61 

-0,30%   -1,61%   0,79%   -0,74%   -0,02% 
 

 

 

 Hodnocení   
 

Podnik je z hlediska spreadu (ROE - re) horší než v minulém období. 
Je to dáno především nižší výnosnosti vlastního kapitálu (ROE). 
Nižší hodnota ROE je dána nepříznivějšími hodnotami ukazatelů: 

Ukazatel se změnil na hodnotu z hodnoty a způsobil změnu 
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ROA 0,15 0,16 -1,61% 

Úroková míra 0,06 0,03 -0,74% 

EUR/Zisk 0,67 0,68 -0,30% 

UZ/A 0,61 0,66 -0,02% 

    
 

 

 Srovnání s odvětvím Stavebnictví   
 

  Srovnání ROE v čase t-1 (v %) Srovnání ROE v čase t (v %)   

  

  

   

    
 

 

 

 Definice ukazatelů   
 

ROE HV za účetní období/VJ 

re Alternativní náklad na kapitál 

rf Bezriziková sazba 

VJ Vlastní kapitál 

Rychlá likvidita (Pohledávky+finanční majetek)/(krátk.závazky+krátk.BÚ) 

EUR/Zisk HV za úč. období/HV před zdaněním 

ROA EBIT/Aktiva 

VJ/A Vlastní kapitál/aktiva 

Úroková míra nákladové úroky/(bankovní úvěry+vydané dluhopisy 

UZ/A (Vlastní kapitál+bankovní úvěry+vydané dluhopisy)/aktiva 

EBIT HV před zdaněním+nákladové úroky 
 

 

 

 Stupnice rating INFA   
 

AA Podnik tvořící hodnotu 

A Podnik pravděpodobně tvořící hodnotu 

BB 
Nelze rozhodnout zda podnik tvoří či 
netvoří hodnotu 

B Podnik pravděpodobně netvořící hodnotu 

CC Podnik netvořící hodnotu 

C Podnik výrazně netvořící hodnotu 

D Podnik se záporným vlastním kapitálem 
 

 

   

 Stupnice skupiny podniků dle MPO ČR   
 

TH Podniky tvořící hodnotu 

re>ROE>rf 
Podniky netvořící hodnotu, ale mající 
ROE>rf 

rf>ROE>0 
Podniky mající ROE<rf a současně 
ROE>0 

ROE<0 Ztrátové podniky 
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Příloha 3. Porovnání firmy s okolím    

 Pro společnost v odvětví 
  

Stavebnictví
 

 

 

  

 Rozvaha (v tis. EUR)   
 

rok 2000
 

Aktiva celkem 471900
 

Oběžná aktiva 336300
 

Krátkodobé pohledávky 166500
 

Finanční majetek 44700
 

Vlastní kapitál 213200
 

Cizí zdroje 224600
 

Emitované dluhopisy 4600
 

Krátkodobé závazky 100
 

Bankovní úvěry a výpomoci 69800
 

Bankovní úvěry dlouhodobé 600
 

 

 

 

 Výkaz zisků a ztrát (v tis. EUR)   
 

Výnosy celkem 35700
 

Nákladové úroky 4600
 

HV za účetní období 45200
 

HV před zdaněním 67600
 

 

 

 

 Doplňující údaje (v tis. EUR)   
 

Závazky po lhůtě splatnosti 11100
 

 

  

 

 Pro společnost v odvětví Stavebnictví   
 

 

ROE - re   Ukazatel   Skupina podniků             

-1,76% 6,86%   odvětví podnik   TH             

8,62%   
vliv na změnu 

ROE-re 
                  

                            

                            

ROE   re   Rating INFA         Rychlá likvidita 
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9,85% 21,20%   11,61% 14,34%   AA         1,05 3,05 

11,35%   -2,73%               nehodnoceno 

                            

                            

EUR/Zisk   ROA   VJ/A   Úroková míra   UZ/A 

0,68 0,67   9,92% 15,30%   0,55 0,45   11,61% 6,18%   0,71 0,61 

-0,15%   7,34%   2,97%   1,20%   -0,01% 
 

 

 

 Hodnocení   
 

Podnik je z hlediska spreadu (ROE - re) lepší než odvětví. 
Je to dáno především vlivem vyšší výnosnosti vlastního kapitálu (ROE). 
Vyšší hodnota ROE je dána příznivějšími hodnotami ukazatelů: 

Rozdíl hodnot ukazatelů podnik odvětví a způsobil změnu 

ROA 0,15 0,10 7,34% 

VJ/A 0,45 0,55 2,97% 

Úroková míra 0,06 0,12 1,20% 

    

    
 

 

 Srovnání s odvětvím Stavebnictví   
 

  Podíl jednotlivých skupin podniků v odvětví (v %) Srovnání ROE (v %)   

  

  

   

 

 

 

 Definice ukazatelů   
 

ROE HV za účetní období/VJ 

re Alternativní náklad na kapitál 

rf Bezriziková sazba 

VJ Vlastní kapitál 

Rychlá likvidita (Pohledávky+finanční majetek)/(krátk.závazky+krátk.BÚ) 

EUR/Zisk HV za úč. období/HV před zdaněním 

ROA EBIT/Aktiva 

VJ/A Vlastní kapitál/aktiva 

Úroková míra nákladové úroky/(bankovní úvěry+vydané dluhopisy 

UZ/A (Vlastní kapitál+bankovní úvěry+vydané dluhopisy)/aktiva 

EBIT HV před zdaněním+nákladové úroky 
 

 

 

 Stupnice rating INFA   
 

AA Podnik tvořící hodnotu 
   

 Stupnice skupiny podniků dle MPO ČR   
 

TH Podniky tvořící hodnotu 
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A Podnik pravděpodobně tvořící hodnotu 

BB 
Nelze rozhodnout zda podnik tvoří či 
netvoří hodnotu 

B Podnik pravděpodobně netvořící hodnotu 

CC Podnik netvořící hodnotu 

C Podnik výrazně netvořící hodnotu 

D Podnik se záporným vlastním kapitálem 
 

 

re>ROE>rf 
Podniky netvořící hodnotu, ale mající 
ROE>rf 

rf>ROE>0 
Podniky mající ROE<rf a současně 
ROE>0 

ROE<0 Ztrátové podniky 
 

 

 


