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Abstrakt

Téma bakalářské práce je Organizace projektu výstavby. Teoretická část práce 

je  věnována přiblíženi základních pojmů projektového řízení. Praktická část se zabývá 

organizací projektu výstavby, který je z části financován z veřejných zdrojů. Zaměřuje 

se na jednotlivé kroky, které je nutné dodržet, abychom dovedli projekt k úspěšnému 

cíli. Tato problematika je řešena na konkrétním reálném projektu, kde investorem 

je  obec. Jedná se o dvou etapovou rekonstrukci budovy bývalé základní školy na dům 

s pečovatelskou službou.

Abstract

The object of this thesis is construction project organization. The teoretical part of this 

thesis is conducted to explain basic concepts of project management. The practical part 

deals with project management of a construction which is financed from public sources. 

It concentrates on individual steps to finish the project successfuly. The issue is showed 

on a real project, where the municipality is an investor. It solves a two-stage 

reconstruction of a basic school to a care home.

Klíčová slova

Projekt, projektové řízení, zdroje, systém plánování projektu, program, veřejná zakázka, 

výběrové řízení, obec, investice.

Keywords
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1 Úvod

Téma mé bakalářské práce je Organizace projektu výstavby. Téma jsem si zvolil 

z toho důvodu, že bych se rád v budoucnu podobnou problematikou zabýval.

Bakalářskou práci rozdělím na dva ucelené úseky. Prvním bude teoretická část, 

kde přiblížím jedny z nejzákladnějších pojmů projektového řízení. Bude se jednat 

o pojmy typu „projekt“, „projektové řízení“, apod.

Druhou část mé bakalářské práce budu koncipovat jako praktickou se zaměřením 

na konkrétní objekt. Bude se jednat o rekonstrukci budovy bývalé Základní školy Lhota. 

Realizaci prováděla Obec Lhota. Finanční prostředky čerpala z programových podpor 

na bydlení. Budu rozebírat jednotlivé kroky nutné k získávání dotačních prostředků.

Cílem této bakalářské práce je analyzovat organizaci projektu výstavby z hlediska 

podmínek jednotlivých dotačních programů a navrhnout vlastní řešení dané 

problematiky.

V bakalářské práci jsou názvy obce a firem fiktivní z důvodu zachování 

anonymity citlivých údajů.
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2 Teoretická část

2.1 Projekt

Definici pojmu „projekt“ si rozhodně můžeme vyložit několika způsoby. Jedna 

z možností vyložení tohoto pojmu je, že se jedná o činnost omezenou náklady a časem, 

kde jejím cílem je dosažení souboru definovaných přínosů. Nejobecněji 

a nej jednodušeji ale můžeme pojem „projekt“ chápat jako záměr provést významnou 

změnu. Osoba (subjekt), která provedení změny zadává (koncipuje), hodnotí 

provedenou změnu ze svého pohledu jako rozsáhlou nebo významnou.

[1, 2]

2.2 Projektové řízení

Pojmem „Project Management” (dále jen „PM”) neboli „projektové řízení” je 

označován osvědčený a světově rozšířený systém řízení. “Projektové řízení” zásadně 

ovlivňuje procesy, které souvisejí s výstavbou. PM chápeme také jako soustavu 

procedur, metod, technik a postupů. Celý proces projektového řízení je v průmyslově 

vyspělých zemích stržní ekonomikou vyvíjen postupně a dlouhodobě. Tento ucelený 

systém dnes používají vedoucí pracovníci (manažeři) různých úrovní. Projektové řízení 

není spojeno s žádnými obecně závaznými předpisy. Pouze doporučuje určité postupy, 

ale záleží na každém vedoucím pracovníkovi, jak s těmito metodami naloží a do jaké 

míry se bude doporučených rámců procesů držet.

V případě projektů souvisejících s čerpáním finančních zdrojů z evropských fondů 

je  nutné, abychom dodrželi standardní proces projektového řízení, který je  uznávanou 

a hlavně vyžadovanou formou v rámci administrativních procedur Evropské unie. 

Standardní proces projektového řízení je  využíván zejména u obchodních soutěží.

Uplatnění projektového řízení ve výstavbě můžeme v budoucnu očekávat nejen 

v měřítku evropského, ale i světového stavebního trhu.

[5]
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2.3 Systém plánování projektu výstavby

Projekt můžeme označit za úspěšný v situaci, kdy dosáhneme cíle projektu 

v požadované kvalitě, rychlosti a také pokud dodržíme plánovaný finanční rozpočet 

plánovaného projektu. Abychom realizovali úspěšný projekt, musíme vypracovat 

a hlavně dodržovat aktuální plán realizace projektu. Tento plán zahrnuje řízení zdrojů, 

času, kvality, nákladů a je ve vzájemné vazbě nazýván integrovaným řízením průběhu 

realizace projektu.

[5]

v

2.4 Životní cyklus projektu

Všechny projekty obsahují prvky, které mají charakter procesu. V období své 

existence se všechny prvky projektu vyvíjí, a tím se i nachází v různých fázích. Tyto 

fáze, které charakterizují konkrétní činnosti, nazýváme životním cyklem projektu. Dělí 

se na 3 základní fáze:

■ Předinvestiční fáze

■ Investiční fáze

■ Fáze provozu a vyhodnocení

[3,5]

2.5 Zdroje projektu

Realizaci projektů zajišťujeme pomocí lidských a materiálních zdrojů. Obvykle 

však manažer projektu má nad těmito zdroji jen minimální kontrolu. Například 

nepostradatelná pila je  v kompetenci truhláře nebo nezbytná výpočetní technika je 

v kompetenci příslušného pracovníka. Pokud chceme efektivně řídit projekty, musíme 

především řídit efektivně lidi.

Jeden z hlavních, ne-li hlavním úkolem manažera projektu tedy je, aby dobře 

organizoval lidské zdroje, a to zejména proto, aby byly dostatečně využity dostupné 

materiální zdroje.

[4]
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8 Závěr

Náplní mé bakalářské práce bylo porovnání a zároveň analýza dodržení podmínek 

dvou dotačních programů zabývajících se výstavbou podporovaných bytů pro určitou 

skupinu obyvatel v časové ose, a také jak se v legislativě tyto programy vyvíjely 

z pohledu potřeb budoucích uživatelů chráněných nebo podporovaných bytů.

V jednotlivých bodech jsem řešil konkrétní postupy nutné pro naplnění podmínek 

obou dotačních programů. Podrobněji jsem se zabýval zadáním a následným řízením 

veřejné soutěže. Vzhledem ktomu, že prodleva mezi jednotlivými realizacemi dvou 

veřejných zakázek jsou přibližně 3 roky, dochází ke značným rozdílům v dílčích částech 

každé z nich.

V teoretické části objasňuji pojmy projekt, projektové řízení a projektové 

plánování. K nej důležitějšímu pojmu, z mého pohledu, bych bezpochyby zařadil 

projektové řízení. Jak jsem si mohl ověřit na této práci, nej stěžejnějším faktorem je 

správně naplánovat průběh celého projektu, zejména když musíte naplnit podmínky 

jakéhokoliv dotačního programu. V případě nenaplnění podmínek totiž reálně hrozí 

možnost nepřiznání dotačních prostředků. Taková to situace by jistě tak malou obec 

mohla velmi citelně zasáhnout, respektive zatížit úvěrem na dlouhou dobu. Důsledky 

zatížení obce úvěrem by pocítili občané celé obce. Pokud je totiž obec zatížená 

dlouhodobým úvěrem, nemůže žádat o dotace z jiných programů, protože nedílnou 

součástí každého dotačního programuje doložení tzv. finančního zdraví obce (obec není 

zatížena úvěrem).

Tato bakalářská práce mi bezpochybně rozšířila obzory v oblasti projektového 

plánování a problematiky veřejných zakázek. Doufám, že v budoucnu tyto nabyté 

zkušenosti zúročím a pomohou mi se snadněji orientovat v dané problematice.
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12 Seznam použitých zkratek

PM Project Management

DPS dům s pečovatelskou službou

D PS I Dům s pečovatelskou službou Lhota

DPS II Rozšíření Domu s pečovatelskou službou Lhota

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Fond Státní fond rozvoje bydlení

SOD Smlouva o dílo

MěÚ Městský úřad

PR1 Program podpory výstavby domů s pečovatelskou službou

PR2 Podpora výstavby podporovaných bytů
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