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Abstrakt 
Tato práce se zabývá tématem přípravy a řízení stavební zakázky. V teoretické části 
je obecně popsána definice termínu projekt, následně řízení projektů a vedení lidí. 
V praktické části představím investora a zhotovitele stavební zakázky. Tato stavební 
zakázka je nejdříve oceněna, je na ní vypracována organizační struktura, plán nákladů, 
časový harmonogram a zařízení staveniště. V poslední části se práce zabývá 
vyhodnocením výsledků a jejich porovnáním se stavební firmou. 
 
Abstract 
This thesis deals with preparation and management of construction order. In the 
theoretical part there is described the definition of the term project, then management 
of project and leadership. In the practical part the investor and the contractor 
of the construction order will be introduced. This construction order is evaluated, then 
an organization structure, costs plan, time schedule and site accommodation are made. 
In the final part the thesis deals with evaluation of results and its comparison with 
the building company. 
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1 Úvod 
 Téma diplomové práce Řízení stavební zakázky jsem si vybral především 
z důvodu, že mne obor projektového řízení velice zajímá a v budoucnu bych se rád 
touto problematikou zabýval. Dle mého názoru se jedná o velice zajímavý a komplexní 
obor použitelný nejenom ve stavebnictví. I toto téma samotné v sobě zahrnuje mnoho 
zajímavostí, je velice důležité při přípravě stavební zakázky a bez jeho kvalitního 
provedení se neobejde žádná stavební zakázka. Řeší a připravují se zde veškeré akce, 
které probíhají v investiční fázi a mají zásadní vliv také na další životní fázi zakázky.  
 
 V teoretické části diplomové práce nejdříve definuji pojmy projekt, management 
a pojmy, které s nimi souvisí. Dále se poměrně obsáhle věnuji procesu řízení projektu, 
který se dále dělí do dvou menších kapitol, kterými jsou definování projektových cílů 
a plánování projektu. Zajímavou částí je vedení lidí na projektu. Zde se snažím přiblížit, 
jak by měla fungovat organizace projektového a podpůrného týmu, jak by se měl 
správně chovat a komunikovat manažer projektu. Dále se zabývám monitorováním 
celého projektu a následným uzavřením projektu. 
 
 Po teoretické části následuje praktická část, kde nejdříve představím investora, 
kterým je Kimberly Clark, s.r.o., a následně i shrnu výběrové řízení na zhotovitele, které 
vyhrála firma Strabag a.s. Dále se již zabývám konkrétní stavební zakázkou, kterou 
nejdříve zlehka popíši, nastíním její účel a shrnu aktuální zastavěnost. Následuje 
nejdůležitější část diplomové práce, kterou je dodavatelská příprava stavební zakázky. 
Nejprve vytvořím  strukturní plán stavební zakázky, dále zatřídím dle třídníku a ocením 
jednotlivé stavební objekty. Po ocenění objektů vypracuji celkový plán nákladů. Pomocí 
podpůrných programů MS Project a Contec vytvořím časový harmonogram. Pomocí 
programu Contec dále naplánuji potřebný počet pracovníků, který bude důležitý pro 
následné dimenzování zařízení staveniště. Na závěr dopočítám náklady zařízení 
staveniště, vypracuji výkres zařízení staveniště a porovnám své výstupy s návrhem, 
který mi poskytla stavební firma. 
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2 Teoretická část 
2.1 Projekt 
2.1.1 Definice projektu 
 Význam slova projekt vychází z latinského pro-jicio a pro-iectum = návrh, 
rozvrh a znamená: 

 zpracovaný záměr, rozvrh nebo plán nějaké budoucí činnosti nebo jejího 
výsledku, 

 časově ohraničené úsilí, směřující k vytvoření unikátního produktu nebo služby.  
          [10] 

  
 Význam slova projekt se dříve v projektové praxi ustálil ve smyslu námět, 
návrh, plán a komplexní vyřešení zamýšleného úkolu i vypracování jeho náležitostí 
včetně grafického znázornění, neboli výkresů.  
  
 Pod tímto pojmem se všeobecně směřovalo k tomu, že jde o komplexní 
dokumentaci sloužící k posouzení technickoekonomické úrovně a efektivnosti návrhu 
objektu i jeho následné realizaci. 
  
 Nyní vycházíme spíše z anglosaského pojetí slova projekt  jako proces plánování 
a řízení rozsáhlých operací. Nejde tudíž jen o výsledek, ale o celý tvůrčí proces. 
  
 Projekt by se dal definovat jako cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace 
v daných termínech zahájení a ukončení. Tento tvůrčí proces má určité charakteristické 
znaky. 

 sleduje konkrétní cíl 
 definuje strategii vedoucí k dosažení daného cíle 
 určuje nezbytně nutné zdroje a náklady včetně očekávaných přínosů z realizace 

záměru 
 vymezuje jeho začátek a konec.            [1, str. 11] 
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 Další specifikací projektu  je  jeho jedinečnost, neopakovatelnost a dočasnost. 
Na jeho řešení se většinou podílí jiný tým odborníků. Projekt tudíž není periodicky 
se opakující činnost, kde stačí využít zaběhnutý systém nebo jen selský rozum. Vždy 
se jedná o nový odlišný záměr, který má svůj začátek a konec a je pro něj sestaven nový 
individuální tým projektantů, kteří se budou zabývat jeho nejvhodnějším 
a nejvýhodnějším řešením.               [1] 

2.1.2 Kategorie projektů 
 Abychom si mohli lépe určit kategorii projektů, nejprve si uvedeme inovační 
řády. Jedná se o teorii inovací, kde se charakterizuje druh a stupeň realizované změny. 
Pokud totiž zboží nebo služba na trhu již existuje, pak se musí zvýšit jejich užitné 
vlastnosti, aby se mohla navýšit jejich cena, případně se zvýšil jejich prodej. Tato 
služba či výrobek musí být změněny s cílem zdokonalení, tudíž inovovány. Celkově 
je pak dosaženo výhodnějšího postavení na trhu.            [3] 
 

Řád Obsah Příklad 
0 obnova původní kvality 

odstraněním závad oprava opotřebovaného zařízení 

1 změna množství zdrojů k 
uspokojení poptávky zvýšení výrobní kapacity 

2 přizpůsobení zdrojů k 
uspokojení poptávky 

pořízení výkonnějších strojů, 
zavedení směnnosti 

3 racionalizace výroby i 
výrobku 

levnější technologie, zlepšení 
konstrukce 

4 nová varianta výrobku 
modernizací dílčích funkcí 

zlepšení některých vlastností 
výrobku 

5 nová generace výrobku při 
zachování principu zlepšení více vlastností výrobku 

6 nový druh výrobku při 
zachování principu změna konstrukčních prvků 

7 nový rod výrobku změnou 
jeho principu stejná funkčnost jiným způsobem 

 
Tab. 1: Osm inovačních řádů [3, str. 14] 
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 Nyní se můžeme zabývat kategoriemi projektů. Jedná se o projekty různého řádu 
inovace, které jsou nesrovnatelné z hlediska rozsahu, nákladů a času, proto je účelné  
dělit projekty do dalších kategorií. 
  
 Spektrum projektů je velmi rozmanité, jejich realizace může trvat několik dní, 
ale i desítky let. Následující dělení projektů má pouze pomocný význam, nelze je vždy 
jednoznačně rozlišit. To poukazuje na to, že projekty se mohou týkat jak jednoduchých 
problémů, které zvládne vyřešit jeden člověk, tak i problémů složitějších, na které 
je potřeba sestavit celý tým projektantů různých profesí. Na všechny projekty však lze 
aplikovat prakticky shodné principy a metody řízení.                  [1] 

Kategorie Specifikace Obvyklý řád 

komplexní unikátní, jedinečný, neopakovatelný, dlouhodobý, mnoho 
činností, speciální organizační struktura, vysoké náklady, 

mnoho zdrojů, velký počet subprojektů 5. až 7. 

speciální střednědobý, nižší rozsah činností, dočasné přiřazení 
pracovníků, větší organizační jednotka, dekompozice na 

subprojekty, odpovídající zdroje a náklady 3. až 5. 

jednoduchý malý projekt, krátkodobý (měsíce), jednoduchý cíl, 
jednoduchý cíl, vyhotovitelný jednou osobou, několik 

málo činností, využití standardizovaných postupů 0. až 3. 
 

Tab. 2: Kategorie projektů [1, str. 12] 
 

 Dále lze projekty ještě více rozčlenit na různé druhy. Projekty se mohou dělit 
podle jejich obsahu nebo podle jejich účelu. 
 

Projekty Specifikace 
spojené s výstavbou všechny kategorie projektů, kdy je k dosažení cílů 

nutná nová výstavba nebo rekonstrukce stávajících objektů 
výzkumné a vývojové projekty řešící inovace od 3. řádu výše 
technologické projekty zavádění nových technologií bez zásahů do staveb 

(obvykle inovace 1. až 3. řádu) 
organizační projekty změn určitých struktur (např. systému řízení) nebo 

uspořádání významných akcí 
Tab. 3: Druhy projektů [1, str. 13] 
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2.1.3 Projekty spojené s výstavbou 
 Projekty spojené s výstavbou jsou často nazývány projekty investičními. Souvisí 
to s pojmem investiční výstavba, která zahrnuje vše v souvislosti s jakoukoliv stavbou 
a na kterou se vztahuje stavební zákon. Tento pojem ovšem není přesný z toho důvodu, 
že investování je vkládání peněžních prostředků do majetku hmotného, což jsou 
pozemky, stavby, zařízení a zásoby, dále do majetku nehmotného, kam řadíme vývoj 
a výzkum nových výrobků a technologií, zakoupení licencí a petentů, vzdělávání 
pracovníků a ochrany jejich zdraví, nebo do majetku finančního, což mohou být cenné 
papíry. Každá taková investice vyžaduje předem zpracovaný projekt, tudíž se jedná 
o projekty investiční, ale ne každý takový projekt musí být nutně spojený s výstavbou. 
 
 Projekty spojené s výstavbou jsou úzce spojené se stavebním zákonem, který 
ovlivňuje investiční výstavbu jak z hlediska území, tak i ve vztahu k provádění staveb. 
Umisťování staveb a změna využití území je možná pouze na základě provedeného 
územního řízení a z něho vzešlého územního rozhodnutí. Konkrétních staveb se týká 
stavební řízení. Na základě úspěšného průběhu stavebního řízení pak stavební úřad vydá 
stavební povolení. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí. V něm 
se zkoumá dodržení předem daných podmínek. Majitel stavby je povinen uchovávat 
dokumentaci skutečného provedení stavby a případné změny hlásit stavebnímu úřadu.  
 
 V případě, že se na projekt vztahuje stavební zákon, nemůže jeho stavební části 
zpracovávat kdokoliv, musí se jednat o kvalifikovanou osobu. Tou se rozumí 
kvalifikovaná osoba s autorizací a autorizací se rozumí oprávnění fyzických osob 
k výkonu odborných činností ve výstavbě.             [1] 
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2.1.4 Projektový management  
Management 
 Pojem management je převzat z angličtiny a má původ již v latině, kde vychází 
ze slova manus, což lze přeložit jako ruka. Je to umění řízení, vedení, působení na 
určitou soustavu a ovládání její činnosti a v češtině se používá ve všech významech. 
Tento název může též označovat skupinu vedoucích pracovníků.         [11] 
 Nicméně je potřeba zdůraznit, že terminologie je zde neurčitá a vedení není to 
samé jako řízení. 

 řízení =  strategie (Co chci dokázat? Kam chci dojít?) 
 vedení =  taktika (Jak to udělat co nejlépe, nejefektivněji, nejrychleji?). 

 [14] 
 

Management, nebo-li proces řízení, se zabývá koordinací zdrojů za účelem dosažení 
stanoveného cíle. Management je možné členit na čtyři hlavní manažerské činnosti. 

 plánování 
 organizování 
 vedení lidí 
 kontrolování. 

 
 Manažer je pracovník, který aktivně realizuje řídicí činnosti, za které zodpovídá. 
Může jím být sám podnikatel a nebo může touto funkcí pověřit vybraného člověka 
s potřebnou manažerskou odborností.             [1] 
 
Projektový management 
 Projektový management lze definovat jako aplikaci znalostí, schopností, nástrojů 
a technologií na aktivity projektu tak, aby splnily požadavky projektu. Nebo také jako 
souhrn aktivit spočívajících v plánování, organizování, řízení a kontrolování zdrojů 
společnosti s relativně krátkodobým cílem, který je stanoven pro realizaci specifických 
cílů a záměrů.  
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 Ačkoliv se obě definice ve svém doslovném znění liší, jejich podstata je stejná. 
Projekt je krátkodobě vynaložené úsilí, jehož účelem je přeměna materiálních 
i nemateriálních zdrojů na soubor předmětů, služeb, případně jejich kombinaci tak, aby 
bylo dosaženo vytyčených cílů. 
 Vynaložené úsilí společně s aplikací znalostí a metod je představováno 
organizovaným působením pěti základních elementů projektového managementu, které 
jsou: 

 projektová komunikace 
 týmová spolupráce 
 životní cyklus projektu 
 vlastní součásti projektového managementu 
 organizační závazek.               [2] 

 
 Stručně lze říci, že se jedná o určitou filozofii přístupu k řízení projektu s jasně 
stanoveným cílem, kterého musí být dosaženo v požadovaném čase, při daných 
nákladech a kvalitě.  
  
 Ve větších podnicích se ovšem často pracuje na více projektech současně. Je 
proto nutné je vzájemně koordinovat. Řízení jednotlivých projektů,  jejich organizování 
a koordinování se pak nazývá projektovým řízením. 
 

 
Obr. 1: Projektový management a management projektu [1, str. 23] 

  



 

Oblasti projektového managementu
 Procesy projektového řízení plánují, organizují a kontrolují práci na projektu 
jako celku. Jedná se o procesy charakteristické pro projekt. Charakteristické procesy pro 
produkt, kterým je v našem případě stavba, utváří a specifikují produkt. Procesy 
projektového řízení se skládají z devíti základních skupin, které se mohou dělit na dílčí 
fáze. Ty se skládají ze základních skupin činností.
 
  
  
    
 1. Integrace projektů
 1.1 Návrh plánu projektů
 1.2 Provádění plánu projektů
 1.3 Integrované řízení změn
  
  
  
    
 4. Řízení nákladů 
 4.1 Plánování zdrojů
 4.2 Odhad nákladů 
 4.3 Návrh rozpočtu 
 4.4 Kontrola nákladů
  
  
    
 7. Řízení komunikace
 7.1 Plánování komunikace
 7.2 Distribuce informací
 7.3 Reporting 
 7.4 Administrativní ukončení
  
  
  Obr. 2: Hlavní oblast
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Oblasti projektového managementu 
projektového řízení plánují, organizují a kontrolují práci na projektu 

jako celku. Jedná se o procesy charakteristické pro projekt. Charakteristické procesy pro 
produkt, kterým je v našem případě stavba, utváří a specifikují produkt. Procesy 

ízení se skládají z devíti základních skupin, které se mohou dělit na dílčí 
se skládají ze základních skupin činností.   

    Projektový management  
        1. Integrace projektů  2. Řízení rozsahu  3. 

1.1 Návrh plánu projektů  2.1 Zahájení  3.1 Definování činností
rovádění plánu projektů  2.2 Plánování rozsahu  3.2 Řazení činností

1.3 Integrované řízení změn  2.3 Definování rozsahu  3.3 Odhad trvání činností
 2.4 Ověření rozsahu  3.4 Návrh harmonogramu
 2.5 Řízení změn rozsahu  3.5 Řízení harmonogramu
    
          5. Řízení kvality  6. Řízení lidských zdrojů

4.1 Plánování zdrojů  5.1 Plán kvality  6.1 Plán organizace
  5.2 Zajišťování kvality  6.2 Výběr členů týmu
  5.3 Kontrola kvality  6.3 Vytvoření týmu

ontrola nákladů     
    
    
        7. Řízení komunikace  2. Řízení rizik  9. Řízení nákupu

7.1 Plánování komunikace  8.1 Plán řízení a rizik  9.1 Plán subdodáv
istribuce informací  8.2 Identifikace rizik 

 

9.2 Plán výběrového řízení
 8.3 Kvalitativní analýza rizik  9.3 Poptávkové řízení

Administrativní ukončení  8.4 Kvantitativní analýza rizik  9.4 Výběr subdodavatele
 8.5 Plán prevence rizik  9.5 Administrace kontaktů
 8.6 Monitorování a řízení  9.6 Uzavření kontaktů
    Hlavní oblasti projektového managementu [4

  

projektového řízení plánují, organizují a kontrolují práci na projektu 
jako celku. Jedná se o procesy charakteristické pro projekt. Charakteristické procesy pro 
produkt, kterým je v našem případě stavba, utváří a specifikují produkt. Procesy 

ízení se skládají z devíti základních skupin, které se mohou dělit na dílčí 
          [4] 

  
  
    3. Řízení času  3.1 Definování činností  3.2 Řazení činností  3.3 Odhad trvání činností  3.4 Návrh harmonogramu  3.5 Řízení harmonogramu  

   6. Řízení lidských zdrojů  6.1 Plán organizace  6.2 Výběr členů týmu  6.3 Vytvoření týmu    
   9. Řízení nákupu  9.1 Plán subdodávek  9.2 Plán výběrového řízení  9.3 Poptávkové řízení  9.4 Výběr subdodavatele  9.5 Administrace kontaktů  9.6 Uzavření kontaktů  

  4, str. 208] 
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2.2 Proces řízení projektu 
 Správné řízení projektů vyžaduje pět různých manažerských činností. Právě 
proto ho lze velice snadno uspořádat do struktury. 

 definování -   určení projektových cílů 
 plánování -   plán splnění podmínek trojimperativu 
 vedení -   uplatnění manažerského stylu řízení lidských zdrojů 
 sledování -   kontrola stavu a postupu projektových prací 
 ukončení -   ověření hotového projektu, uzavření všech nedokončených  

      prací.              [5] 
 
 

 
Obr. 3: Proces řízení projektu [5, str. 13]  
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2.2.1 Definování projektových cílů 
Trojimperativ 
 Trojimperativ definuje projekt z hlediska specifikace provedení, časového plánu 
a nákladů. Úspěšného řízení projektů se dá dosáhnout pouze v případě, že budou 
splněny parametry provedení v daném termínu a nebo před ním, a to v rámci 
rozpočtových nákladů. Náklady jsou obvykle uváděny v příslušné měně, ovšem mohou 
se uvádět i počtem pracovních hodin nebo pracovníků. Zásadním požadavkem 
trojimperativu je potřeba dosáhnout současně tří nezávislých cílů. Nikdy nestačí 
dosažení pouze jednoho nebo dvou cílů.                   [5] 
 

 
Obr. 4: Vyjádření cíle projektu podle Rosenaua [3, str. 18] 

 
 Na obrázku je znázorněn skutečný vztah mezi parametry trojimerativu. Na této 
úrovni specifikace provedení konkrétní časový plán určuje konkrétní výši finančních 
prostředků. Takže pokud by byl například navýšen rozpočet, na realizaci projektu se 
mohou použít kvalitnější stroje nebo kvalifikovanější pracovníci a tím dojde ke zkrácení 
časového plánu a zvýšení kvality díla.  
 
 Ovšem jsou tu i značné překážky při plnění trojimperativu. Podmínky pro jeho 
splnění je občas těžké splnit. Tuto překážku je možné vysvětlit na následujícím 
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příkladu. Pokud nebude splněna požadovaná specifikace provedení, prodlouží se doba 
práce na projektu a tím dojde i k navýšení rozpočtu.  
 I když jsou okolnosti co nejpříznivější, je obtížné podmínky trojimperativu 
splnit. Navíc je běžné, že během realizace dochází ke změnám projektu. To může být 
způsobeno například změnou požadavků zadavatele, neboli investora. Kvůli tomu 
původní trojimperativ nemusí vyhovovat a je nezbytné navrhnout alternativní řešení. 
Změnu mohou vyvolat také legislativní změny. 
 
 Existuje mnoho problémů, které souvisejí s provedením. To může být způsobeno 
například špatnou komunikací mezi dodavatelem a odběratelem. V důsledku této špatné 
komunikace mohou mít oba zkreslenou představu o specifikaci projektu a nebo není 
jeho definice jednoznačná. Špatná nebo nejednoznačná komunikace mezi zadavatelem 
a dodavatelem může vést ke zklamání, pokud jde o kvalitu. Kvalita může být 
považována za nedostačující i v případě, kdy jiné specifikace provedení budou 
uspokojivé. 
 
 Problémy s časovým plánem vznikají hned z několika důvodů, z nich ten 
pravděpodobně nejzávažnější je nadměrný důraz na kvalitu provedení prací na úkor 
vyvážení všech parametrů trojimperativu. Prodloužení časového harmonogramu může 
být tudíž spojeno s přehnanou iniciativou některých technických pracovníků, kteří vidí 
možnost něco udělat lépe, avšak často zbytečně a na úkor daného časového plánu. 
Dalším důvodem zde může být i nedostatek zdrojů. Zdroji jsou myšleny například lidé 
nebo vybavení. S tím souvisí i třetí možný časový problém a ten spočívá v neochotě 
pracovníků provádět přidělené úkoly. 
 
 Třetím a posledním problémem jsou problémy s náklady. Ty vznikají z mnoha 
důvodů. Když se projekt dostane do časových potíží, souvisí s tím i následné zvýšení 
nákladů, protože zdroje nejsou využívány tak efektivně, jak předpokládal plán. 
Problémy s náklady mohou být způsobeny i příliš optimistickým nebo pouze špatně 
spočítaným počátečním odhadem nákladů.             [5] 
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Postup projektování 
  Projektování jako pojem bylo dříve mylně užíváno ve stejném smyslu jako 
navrhování. Obě tyto činnosti totiž mají hodně společného. Obě produkují dokumentaci 
nutnou k realizaci, návrh vnitřních procesů a vazby na okolí. Projektování navíc 
zahrnuje i zpětnou vazbu o skutečném provedení. Při návrhu se postupuje podle 
následujících otázek a hledání odpovědí právě na tyto otázky. 

 Za jakým účelem se vypracovává?  Definování projektu 
 Jaký bude postup?    Postup (fázování projektu) 
 Co bude obsahovat?    Strukturování (strukturní plán) 
 Kdo a s kým bude realizovat?  Organizace projektu 
 Kdy a v jakém sledu?    Časový plán průběhu a termínů 
 Které prostředky budou nutné?  Plánování věcných zdrojů 
 Kolik bude stát?    Plánování nákladů 
 Odkud budou peníze a kdy se bude platit? Finanční plánování        [3, str. 19] 

 
 Projektování by mělo zahrnovat všechny prvky a struktury, ve kterých procesy 
probíhají, dále určit vstupy, zdroje a výstupy. Nezbytné je stanovit i podmínky kvality, 
kvalifikace lidí, podmínky financování a řešit problémy ochrany veřejných zájmů 
i podmínky a prostředky pro management realizace projektu. Samotná realizace 
projektu zahrnuje řízení, koordinaci a kontrolu            [3] 

 Poznat a minimalizovat riziko  Řízení rizika 
 Utvářet, uzavírat a realizovat smlouvy Smluvní řízení 
 Jak dosáhnout cíle jakosti   Řízení jakosti 
 Řídit a zaznamenávat činnosti  Operativní řízení a výkaznictví 
 Kontrolovat plnění cílů   Řízení dokumentace         [3, str. 20] 

 
Zahájení projektu 
  Zahájení, nebo-li iniciace, je první fáze projektu samotného a proto má 
mimořádné postavení. Cílem zahájení projektu se rozumí vyhlášení projektu 
definováním jeho základních parametrů na odpovídající řídicí úrovni.  
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 Tato fáze je často zahájena ihned po ukončení předprojektové fáze. Ovšem 
někdy může mezi těmito fázemi být velmi dlouhá časová prodleva. Časová prodleva 
může být způsobena čekáním na schválení žádosti, uvolnění lidských a finančních 
zdrojů a nebo čekáním na jinou vhodnější příležitost. Tato prodleva se nazývá inkubační 
dobou projektu.                [6]  
  
 Nejdříve je potřeba zvážit strategické potřeby podniku a vytyčit cíle, kterých má 
být dosaženo. Následně se rozhodne o způsobu zajištění a dosažení stanovených cílů, 
vymezení podmínek a předpokladů realizace projektu, včetně jmenování osob, které 
budou za projekt odpovědné. Dalším krokem je sestavení zakládající listiny projektu, 
která specifikuje záměry o realizaci projektu. Posledním krokem je vytvoření předběžné 
definice předmětu projektu, kde se blíže specifikují vlastnosti a funkce budoucího 
projektu. 

 Obr. 5: Diagram procesu iniciace a zahájení projektu [2, str. 74] 
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 Při řešení složitějších projektů je možné využívat k vyhodnocení projektu 
metodu logického rámce, popřípadě myšlenkovou mapu.  Metoda logického rámce je 
klíčovým nástrojem, který by neměl být nikdy opomenut, a navíc na tuto logický rámec 
mohou navazovat další metody, které rozvíjejí jeho části, tzv. myšlenkové mapy. Vznik 
logického rámce má hned několik výhod: 

 čím detailněji je popsán výstup projektu, tím je jasnější, co je jeho 
součástí, a výrazně se snižuje riziko změn ve výstupu projektu 

 řádné provedení logického rámce přehled o správnosti projektu 
 popis projektu slouží k vyslání pozitivních signálů směrem 

k projektovému týmu. 
 
 Logický rámec popisuje projekt v linii vize - účel - produkt - činnosti z pohledu 
čtyř základních dimenzí. Kombinací čtyř parametrů definice projektu se čtyřmi prvky 
linie popisu projektového cíle se dosáhne vytvoření matice o 16 polích. Logický rámec 
tedy poskytuje ucelený přehled o tom, co je smyslem projektu.         [12] 
Popis projektu  Metrika  Zdroj dat  Riziko 

 Vize Jak se pozná dosažení 
vize? Odkud se tým dozví o 

naplnění vize? Existují   
komplikace? 

 Účel Jak se zjistí dosažení 
účelu? Odkud se pozná splnění 

účelu? Existují problémy? 

 Cíl Co znamená dosažení 
cíle? Odkud se zjistí dosažení 

cíle? Existují omezení? 

 Klíčové úkoly Kdo za ně zodpovídá? Odhad rozpočtu Poznámky 
 Tab. 4: Metoda logického rámce [12, str. 31] 

 
 Z přiložené tabulky je zřejmé, že kvalitně zpracovaný logický rámec pokrývá 
celý projekt. 

 popis projektu  - zde se popisuje výstup projektu a jaké přínosy bude  
     projekt mít pro investora 

 měřitelná kritéria - stěžejní především z hlediska řízení jakosti 
 zdroje dat   - souvisí s životním cyklem projektu 
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 předpoklady/rizika - zde se ptáme na otázky, jak pracovat a jak zacházet  
     s riziky. 

 
 V ideálním případě je metoda logického rámce zpracovávána společně se 
zadavatelem. Logický rámec též představuje příklad pro řízení projektu a jeho sloupce 
představují báze důležitých pilířů. 

 1. sloupec  - popis projektu je vstupem pro plán projektu 
 2. sloupec  - kritéria definice času, peněz a řízení kvality 
 3. sloupec  - seznam dokumentace jako základ dokumentačního  

     managementu 
 4. sloupec  - řízení projektových rizik. 

 
 V případě velmi složitých projektů je vhodné rozšířit potřebnou specifikaci 
projektu realizovanou logickým rámcem. K tomuto účelu je možné využívat 
myšlenkové mapy. Zpracování myšlenkové mapy ovšem vyžaduje velké úsilí, a proto 
by mělo být jasné, jestli bude projekt skutečně realizován, a navíc v této fázi musí být 
skutečně podložen určitými dokumenty, například smlouvou. Myšlenkové mapy jsou 
velmi blízko brainstormingu. Jejich cílem je podpořit a rozvinout kreativní myšlení při 
řešení úkolů a tím i eliminovat riziko neúspěchu.           [12] 
 
Stanovení cílů projektu 
  Cíle projektu se dají definovat jako slovní popis účelu, jehož má být dosaženo 
realizací projektu.  Cílem se rozumí jistá nová hodnota, která je výsledkem projektu a je 
prezentována popisem určitého stavu, jehož má být v budoucnosti docíleno. Cíle 
projektu jsou nezbytným prvkem řízení a pro projekt samotný mají naprosto zásadní 
význam z následujících důvodů. 

 jsou základem kontraktu a všech souvisejících obchodních dohod 
 po schválení se stávají centrálním bodem komunikace 
 ohraničují předmětnou stránku projektu a definují výstupy, které jsou od 

projektu očekávány 
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 jsou základem pro plánovací procesy projektu 
 poskytují rámec požadovaných parametrů a cílů měření 
 deklarují stadium dosažení úspěšného ukončení projektu. 

 
 Cíle projektu mají významnou roli v průběhu celého životního cyklu projektu. 
Společně s jejich jasnou definicí jsou před zahájením prací na projektu předpokladem 
uzavření kontraktu. Tento kontrakt potvrzuje závaznost stanovených cílů, vytváří 
podmínky pro dobrou úroveň projektové komunikace a rovněž úspěšné uzavření 
projektu.                 [2] 
 
 Cíle je třeba formulovat tak, aby komplexně postihovaly záměr zadavatele a aby 
byly také ověřitelné. Cíle je proto nutné vyjádřit ve vzájemné závislosti věcně, 
ekonomicky a v čase. 
 
 Věcné vyjádření cílů je obvykle spojeno s údaji: 

 kvalitativními (množství, objem, počet,...) 
 kvantitativními (druh, úroveň,...). 

 
 Ekonomické vyjádření cílů může být velmi odlišné podle charakteru projektu: 

 pouze náklady 
 ziskem 
 návratností 
 rentabilitou. 

 
 Vyjádření cílů v čase se může vztahovat k: 

 zahájení jeho užívání 
 zahájení plného užívání výsledku projektu 
 prahovému bodu rentability, nebo také bodu zvratu 
 celému užívání nebo provozu až do likvidace. 
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Cíle mohou být formulovány například pomocí metody SMART: 
 S (specific)    - cíle by měly být konkrétní a specifické 
 M (measurable) - cíle by měly být opatřeny měřitelnými parametry 
 A (assignable)  - cíle by měly být přiděleny jen jednomu subjektu 
 R (realistic)  - cíle musí být dosažitelné a realistické 
 T (time-bound) - cíle musí být časově ohraničení. 

 
 Základem je stanovit globální cíl projektu, který je jediným hlavním cílem 
projektu, určuje jeho celkový směr a výsledek. Hlavní cíl je následně rozpracován 
do podrobnějších a konkrétních dílčích cílů. Tyto dílčí cíle jsou předpokladem pro 
přesné stanovení rozsahu požadavků a následného správného pochopení zadání. 
 
 Definice cílů projektu by měla obsahovat zejména popis výstupu, který má být 
vytvořen, očekávaný časový rámec zhotovení tohoto výstupu a dále měřítka, podle 
kterých může být cíl považován za splněný. Nesmí být opomenuty ani podmínky, které 
upřesňují představy zadavatele.         

 Obr. 6: Průběh nákladů, výnosů a zisku fázemi projektu [2, str. 44] 
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2.2.2 Plánování projektu 
Plánovací proces  
 Proces plánování je naprosto zásadní pro realizaci projektu. To hlavně z toho 
důvodu, že plány usnadňují komunikaci mezi subjekty, které se účastní realizace 
projektu, a následně i koordinaci jejich práce. Plánovací proces je možné 
charakterizovat hledáním správných odpovědí na soubor otázek, které se týkají řešeného 
problému. 

 
Obr. 7: Schéma procesu plánování projektu [3, str. 61] 

 
 Plánem se rozumí záměr: 

 na dosažení účelu řízeného procesu nebo činností organizační jednotky 
 ve stanoveném čase 
 na požadované úrovni. 
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 Plán může být vyjádřen řadou způsobů, jako například ústní domluva členů 
pracovního týmu nebo počítačově uchovávaný soubor údajů. Klíčovými body pro 
zadání a následně i plnění plánů jeho cíle, jsou podklady a zdrojové předpoklady jejich 
dosažení, měřítka kontroly a hodnocení dosažených výsledků. Plánování je jedním 
z nejdůležitějších východisek úspěšné podnikatelské činností. Do jaké míry lze splnit 
toho poslání, to závisí na tvůrčí schopnosti a motivaci lidí kvalitní plán vytvořit, 
zdrojově zajistit a následně i zrealizovat. K tomu se vyžaduje i plnění sekvenčních 
manažerských funkcí. V rámci činnosti organizační jednotky probíhá paralelně rozsáhlá 
množina plánovacích procesů. A zároveň vznikají plány celku i různých dílčích částí 
organizačních jednotek, funkcionálních oblastí, dílčích procesů a činností. V tomto 
ohledu existuje i velká řada klasifikací plánů: 

 šíře záběru, respektive komplexnosti plánů 
 funkcionální oblasti (výroba, zdrojové zajištění, prodej, finanční výsledky) 
 organizačně správní hlediska 
 časový horizont realizace. 

 
 Tato čtyři hlediska pro charakteristiku plánů se užívají souběžně. Jedná 
se například o komplexní finanční plán podniku. Ovšem nejedná se o jediné klasifikační 
hledisko plánů, se kterým je možné se setkat. V praxi existuje řada dalších členění, která 
se ovšem s uvedenou klasifikací překrývají. Jako další členění mohou být například 
použity hierarchické úrovně organizační jednotky, věcné náplně plánu organizačního 
celku, účel plánu a nebo horizont plánů.           [10] 
 
Hierarchická struktura činností 
   Jak správně identifikovat všechny skupiny činností projektu tak, aby nebyla 
žádná opomenuta? K tomu pomáhá především technika krájení schváleného 
projektového cíle a jeho následným postupným rozkladem na menší části. Jako vstupní 
údaje lze úspěšně využít první sloupec logického rámce, který je možné dále zpřesňovat 
a zlepšovat. Tím se začíná tvořit hierarchická struktura prací. 
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 Organizační struktura projektu je dočasná, hierarchická a je tvořena jednotlivými 
prvky, které jsou nositeli jeho činností, dodavateli výstupů atd. V širším pojetí se dá 
chápat jako vazba mezi zainteresovanými stranami a kontextem projektu. Jeden 
ze základních rysů projektové organizační struktury je způsob jasného a jednoznačného 
přiřazování pravomoci a zodpovědnosti jednotlivým subjektům, které spolupracují na 
realizaci projektu při respektování základních pravidel. 

 jednoznačnost přiřazení 
 delegování podle očekávaných výsledků 
 vyváženost kompetencí.              [7] 

  
 Organizační struktura projektového týmu respektuje hierarchickou strukturu 
prací projektu. Hierarchická struktura činností projektu vychází z anglického spojení 
Work Breakdown Structure, zkráceně WBS. Jedná se tedy o metodu, kdy se projekt dělí 
do pracovních balíků. Pokud je to nutné, dochází k podrobnější dekompozici do úkolů 
a činností.Počet úrovní ve strukturním plánu není nikde přesně dán. Vždy záleží na 
složitosti a komplexnosti daného projektu. Obvykle se počet úrovní pohybuje mezi 
třemi až šesti. Čím více je úrovní, tím více je jednotlivých balíků prací. Ovšem čím více 
úrovní strukturní plán obsahuje, tím je těžší propojit všechny balíky a je vyžadován 
zvýšený dohled. Z toho vyplývá, že počet balíků musí být volen uváženě, musí vycházet 
z konkrétní situace a z předchozích zkušeností.              [2] 

Faktor Kdy použít menší úkoly Kdy použít větší úkoly 
Časová náročnost řízení můžete si dovolit věnovat více času 

vytvoření hierarchické struktury 
potřebujete věnovat méně času k vytvoření 
hierarchické struktury 

Počet úkolů potřebujete více podrobností potřebujete méně podrobností 

Schvalování výdajů potřebujete omezit výši čerpání 
prostředků a zdrojů  

manažeři už dříve prokázali rozumné 
nakládání s finančními prostředky 

Trvání úkolů potřebujete stimulovat rychlejší 
dokončení úkolů můžete čekat déle na dokončení úkolu 

Přesnost sledování chcete nebo vyžadujete větší přesnost můžete tolerovat menší přesnost 
Předchozí zkušenosti firmy 
s podobnou prací 

vaše společnost má malou nebo 
žádnou předchozí zkušenosti 

vaše společnost má zkušenosti s konkrétní 
prací obsaženou v úkolu 

Kvalifikovanost vedoucího máte k dispozici nezkušenou osobu máte k dispozici zkušenou osobu 

Tab. 5: Faktory ovlivňující velikost úkolu [5, str. 74] 
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 Při sestavování hierarchické struktury je tedy vhodné pracovat v týmu. Pokud to 
není možné, přizvat alespoň jinou kvalifikovanější osobu. Následně porovnat navržené 
hierarchické struktury, vyhodnotit rozdíly a přijmout změny. Obecně platí zásada, že 
hierarchická struktura by nikdy neměla být přejímána nebo kopírována z předchozích 
projektů. Pro úspěšné zvládnutí projektu je nezbytné, aby se při vypracovávání struktury 
vše důkladně promyslelo. Metodika WBS je velice rozšířená a používaná a stala se 
součástí mnoha softwarů. Na následujícím obrázku je znázorněno všeobecné schéma 
dekompozice projektu. 
 

 
Obr. 8: Schéma věcné dekompozice projektu [3, str. 63] 
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Časové plánování 
 Při časovém plánování musí být vždy prvním krokem sestavení seznamu 
činností společně s požadavky na jejich logickou návaznost a určení předpokládaných 
dob jejich trvání. Vychází se zde z věcné dekompozice, která je upravena právě 
s ohledem na logickou návaznost činností. Tento krok je také občas nazýván analýzou 
struktury procesu. Následným druhým krokem je analýza času. Analýzu času chápeme 
jako výpočet celkové doby trvání projektu, určení činností ležících na kritické cestě 
a zjištění časových rezerv u ostatních činností. K tomu jsou využívány metody CPM 
nebo PERT, popřípadě je možné využít vhodný počítačový softwarový program, který 
usnadní toto velmi složité časové plánování.            [1] 
 
 Podstatou časového plánování je řazení činností tak, aby mezi nimi vznikaly 
logické časové vazby. K tomu jsou obecně užívány tyto tři metody: 

 úsečkové diagramy 
 diagramy milníků 
 síťové diagramy. 

  
 Úsečkové diagramy jsou velice často nazývány jako Ganttovy diagramy podle 
H. l. Gantta, který zavedl úsečkový diagram během 1. světové války. Tyto diagramy lze 
relativně snadno tvořit, pochopit, či změnit. Graficky znázorňují délku trvání činnosti 
pomocí úseček a je tedy zřejmé, které činnosti jsou v porovnání s plánem v předstihnu 
a nebo naopak v prodlení. Nicméně zde není jasně zobrazené propojení návaznosti 
jednotlivých činností na sobě navzájem. Tudíž se nejedná o vhodný způsob plánování 
času pro řízení projektu z hlediska nedostatečné koordinace činností. 
 
 Časový plán milníků zaznamenává hned několik klíčových událostí, které jsou 
nazývány milníky, na kalendářním úsečkovém diagramu. Milník lze definovat mnoha 
různými způsoby, ovšem nejlépe jsou definovány jako události, které jsou snadno 
ověřitelné jinými lidmi nebo které musí být před dalším postupem schváleny. Časový 
plán, který neuvádí vazby mezi úkoly nebo činnostmi, nemá pro plánování žádný 
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význam. Stejně jako v případě úsečkových diagramů zde nejsou zřejmé vzájemné vazby 
mezi činnostmi, a není to tedy vhodný typ časového plánování pro řízení projektu. 
 
 Síťové grady jsou doporučenými postupy časového plánování pro jakýkoliv 
projekt, neboť u každé činnosti vymezují předcházející podmínky a následující 
omezení. Zkráceně je možné říci, že sítě ukazují nejdůležitější vzájemné vazby. Každá 
činnost má vzájemné vazby s předchozími, následujícími a paralelními činnostmi nebo 
událostmi. Nejčastější formou síťových grafů jsou PERT, což je síťový graf logického 
sledu činností, který zobrazuje události v uzlech. Dále PDM, což je sítový graf uzlově 
orientovaný, zobrazující činnosti v uzlu,. Nebo také ADM, síťový graf hranově 
orientovaný a zobrazující činnosti na hraně. 

   Obr. 9: Tři typy síťových grafů [5, str. 84] 
  
 K výše popsaným činnostem v síťovém grafu se následně přiřazuje doba trvání, 
Dle vazeb se spočítají nejdříve možné začátky a nejpozději nutné začátky. Rozdíl mezi 
těmito začátky se nazývá časová rezerva. U činností s nulovou časovou rezervou se dá 
hovořit o kritických činnostech a z těchto činností se následně vytvoří kritická cesta 
projektu. Kritická cesta tvoří celkovou délku trvání projektu.  
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Obr. 10: Zápis v hranově definovaném grafu [3, str. 107] 

 
Obr. 11: Zápis v uzlově definovaném grafu [3, str. 108] 

 
Plánování zdrojů a nákladů 
 Plánování zdrojů znamená plánování zdrojů lidských a zdrojů věcných. Cílem je 
tedy určit zdroje a zvážit jejich dostatečnost. Těmito zdroji mohou být pracovní díly, 
energie, výrobky, práce a služby, licence atd. Jejich množství a připravenost musí být 
zajištěny v pravidelných intervalech podle časových plánů. Zcela zásadní význam zde 
má zdrojová analýza a plánování zdrojů v případě zdrojů, které jsou pro projekt obvyklé 
a jejich množství a dostupnost by mohla být ohrožena. Jako podklad pro kapacitní 
plánování slouží strukturní plán na příslušné úrovni, dále časový plán a informace 
o zdrojích a podmínkách jejich čerpání. Potřebu zdrojů lze definovat například pomocí 
kalendářů ve fyzikálních jednotkách, kvalitativních ukazatelích, kvalifikačních nárocích 
na pracovníky a nebo v počtech. 
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 Vlastní proces kapacitního plánování se skládá z těchto etap: 
 určení zdrojů a jejich množství nutné k realizaci projektu 
 sestavení a analýza potřeby zdrojů v časové ose 
 ověření dostupnosti zdrojů 
 vyrovnání výkyvů v potřebě zdrojů. 

 
 Výsledkem kapacitního plánování je výpočet a rozvržení zdrojů podle časového 
harmonogramu projektu podle odpovídajících nároků na jednotlivé činnosti. Poté 
následuje sumarizace nároků na jednotlivé zdroje v jednotlivých fázích projektu a jejich 
následné porovnání s množstvím zdrojů, které jsou k dispozici. V extrémních případech 
může docházet k vyrovnání zdrojů, což se provádí rozložením nahromaděných potřeb 
kapacit v čase v časové ose. Často se v takové situaci využívá rezerv možných nebo 
přípustných začátkům jednotlivých činností. 
 
 Zpracování potřeb zdrojů se běžně provádí v následujících fázích. 

 příprava 
 dodávky 
 výstavba. 

 
 Fáze přípravy spočívá v odhadu, lépe výpočtu, množství práce pro jednotlivé 
profese v rámci dokumentace projektu. Jedná se zde o práce před zahájením 
projektových prací a jejím výsledkem je vypracování dokumentace Basic Design. 
Druhou fází je fáze dodávek. V této fázi se určuje podíl dodávek hlavního dodavatele 
a subdodavatelů. V případě dodávek od subdodavatelů se plán potřeby zdrojů zpravidla 
nezpracovává, neboť je to jejich zodpovědnost, aby vše potřebné zajistili. Třetí 
a poslední fází je fáze výstavby. V této části je zásadní určit zdroje pro zařízení 
staveniště. To je prováděno většinou na základě zkušeností z předchozích projektů. 
Potřeba množství lidí je stanovena tak, aby nedocházelo k nepřípustné kumulaci lidí na 
staveništi. To samé platí i při plánování vytížení stavebních a montážních prostředků. 
Z ekonomického hlediska je tedy nezbytné dodržovat co nejvyrovnanější 
a nejrovnoměrnější průběh montážních a stavebních prací, ideálně bez prodlev 
v nasazení zdrojů. 
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 Plánování nákladů může pomoci vyhnout se situaci, kdy skutečné náklady 
překročí odhadované náklady, popřípadě pokud se nepodaří získat zakázku v důsledku 
nadhodnocených nákladů v průběhu návrhové fáze. Jedná se tudíž o jednu ze základních 
podmínek úspěšné realizace projektu, díky které je možné dokončit projekt a umožnit 
jeho provoz za stanovených podmínek. Plánování nákladů na projekt se běžně realizuje 
ve dvou krocích. Prvním je celkové plánování nákladů stanovených na realizaci 
projektu a druhým je plánování nákladů až na nejnižší prvky projektu. 
 
 Procesy řízení nákladů sestávají ze tří kroků: 

 navrhování nákladů 
 rozpočtování nákladů 
 controlling nákladů. 

 
 Základem navrhování nákladů je zejména stanovení ekonomických cílů projektu 
ve studii proveditelnosti. Tyto ekonomické cíle jsou stanoveny zadavatelem projektu 
a následně se rozpracují na úrovni dokumentace Basic Design. Před zahájením realizace 
projektu je nezbytné vytvořit základní podmínky pro zabezpečení cílů projektu. 
To znamená, že ve fázi zadávání se provádí rozvržení a naplánování finančních 
prostředků podle zvoleného způsobu výstavby. Plánování nákladů na této úrovni je 
převážně prováděno odhadem nákladů na základě předchozích zkušeností. Tento odhad 
v sobě musí zahrnovat a zohledňovat čas, inflaci a situaci na trhu. Pro návrh 
pořizovacích nákladů je důležité znát členění nákladů do porovnatelných nákladových 
skupin. Návrhy se týkají všech zdrojů, které budou na projektu používány. Navrženy 
musí být především náklady inženýrských činností a náklady na stavební dílo, včetně 
souborů zařízení. 
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 Rozpočtování nákladů je proces, v němž je nutné stanovit potřeby finančních 
prostředků ke konkrétnímu účelu. Rozpočet se vztahuje k plánu nákladů na určité 
úrovni. Rozlišovány jsou obvykle: 

 rozpočet v přípravné fázi, respektive propočet 
 souhrnný rozpočet zpracovaný na základě dokumentace Basic Design 
 podrobné rozpočty na úrovni určitých částí projektu 
 dílčí rozpočty, které je možné využít pro výše uvedené rozpočty. 

 
 Nedílnou součástí předinvestiční fáze projektu je mít jasnou představu 
o způsobu a postupu financování projektu. K tomu je potřeba vypracovat finanční 
analýzu projektu, jejíž výsledek bývá součástí studie, na základě které se rozhoduje 
o koncepční variantě projektu. Předmětem finančního plánování projektu je řízení 
procesu získávání finančních zdrojů vlastních i cizích a také optimalizace průběhu 
umisťování finančních zdrojů ke krytí plánovaného průběhu nákladů. Jelikož doba 
realizace projektu je obvykle relativně dlouhá, je potřeba brát v úvahu i rizika, která 
mohou vést k prodloužení doby realizace. 
 
 Finanční plán projektu se sestavuje na základě finanční analýzy projektu 
v souladu s údaji časového plánu, podle plánovaného průběhu nákladů a v souladu 
s ujednáním o čerpání zdrojů. Finanční plán musí být vždy předmětem trvalé 
součinnosti managementu projektu s finančními a účetními útvary podniku. 
V návaznosti na finanční plán je běžně sestavován i platební kalendář. V tomto 
kalendáři mohou být stanoveny termíny nejdříve přípustné nebo nejpozději možné. 
Podle platebního kalendáře se plánuje potřeba finančních prostředků, musí se určit 
termíny, výše a zdroje jejich čerpání. S ohledem na inflaci, nebo-li časovou ztrátu 
hodnoty peněz, se běžně usiluje o získání finančních prostředků co možná nejdříve 
a naopak uvolňování plateb co nejpozději.             [3] 
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2.3 Vedení lidí na projektu 
 K tomu, abychom mohli definovat a přiřadit role, pravomoc a zodpovědnost 
jednotlivým členům projektového týmu, je nutné si nejprve vyjasnit a definovat 
základní pojmy. V následující tabulce budou tyto pojmy i stručně vysvětleny. 
Na nejdůležitější z nich bude navázáno v dalších kapitolách. Je ovšem nutné si 
uvědomit, že každý pojem může mít v různých organizacích odlišný význam.        [8] 
 
POJEM VÝZNAM POJMU 
Projektová hierarchie Široce využívaný pojem, vyjadřující postavení jednotlivých členů 

projektového týmu v projektové organizační struktuře. 

Dozor projektu Osoba nebo skupiny lidí, kteří mají dohled nad projektem. Tito lidé mají 
odborné znalosti a pravomoci rozhodovat o stěžejních záležitostech 
souvisejících s projektovou činností. 

Expertní tým 
Kontrolní komise nebo též hodnotící skupina je poradním orgánem 
vrcholného managementu. Vyhodnocuje efektivnost využívání 
disponibilních zdrojů k dosažení stanovených cílů při respektování 
definované strategie a sleduje účinky zavádění projektu. 

Manažer projektu Manažer projektu (hlavní vedoucí projektu, vedoucí projektu) je plně 
zodpovědný za management projektu, a to zejména z hlediska dodržení 
stanovených cílů 

Vedoucí projektové 
skupiny Manažer zodpovědný za realizaci subprojektu. 

Projektový tým Pracovníci, kteří jsou zapojení do projektových prací. 

Kmenový projektový 
tým 

Pracovníci, kteří se podílejí na formulaci výchozích požadavků, cílů, 
strategie a variant řešení projektu v předinvestiční fázi ještě předtím, než je 
ustanoven kompletní projektový tým. Jeho členové se běžně zapojují i do 
následujících projektových etap. 

 
Tab. 6: Základní pojmy týmového managementu projektu [8, str. 55] 

  
 Nejprve se musí zorganizovat projekt, poté dochází k organizaci projektového 
týmu a určení hlavního manažera projektu. Organizace projektu je prováděna nejčastěji 
pomocí tří nejběžnějších forem. Těmi jsou funkční, projektová a maticová. Tyto metody 
se používají k uspořádání vnitřních vztahů. 
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 Funkční organizační struktura je běžná v podnicích, v nichž zaujímá dominantní 
postavení oddělení výroby nebo marketingu, zkrátka všude tam, kde je velký podíl 
rutinní práce. Vedoucí pracovník, který má na starosti řízení projektu s útvarovou 
organizační strukturou, je zpravidla orientován na pracovníky útvaru, k němuž patří, a je 
k nim loajální. Specialisté jsou zde rozděleni do odborných útvarů podle profesního 
zaměření, což podporuje výměnu zkušeností a poznatků v rámci oboru. To má pozitivní 
vliv na kontinuitu a odbornou úroveň v každé oblasti. 

 
Obr. 12: Organizační schéma funkční organizace [5, str. 168] 

 Z hlediska řízení projektů je funkční organizační struktura nejméně vhodná, 
jelikož taková organizace je zaměřená na trvalé zachování odborných skupin. 
V důsledku toho je složité překřížit funkční linie a získat potřebné zdroje. Častým 
jevem je nepřátelství mezi jednotlivými útvary. Jediné skutečně řídící centrum 
se nachází až na vrcholu, u generálního ředitele nebo prezidenta společnosti.         [5] 
 
 Projektová organizační struktura vychází z funkční organizační struktury tehdy, 
když organizační forma brzdí uspokojení projektových potřeb. Možností jak vyřešit 
tento problém je přesun lidí, kteří pracují na projektu, z jejich profesních skupin 
k manažerovi projektu. Pro takovýto projekt je striktně vymezena liniová pravomoc 
a vytvoří se tak i jediné řídicí centrum projektu. Hlavním problémem organizační formy 
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tohoto typu je nejistota, kterou lidé pociťují, pokud jde o jejich uplatnění po skončení 
projektu. Tento strach z ukončení projektu může negativně ovlivnit jeho úspěšné 
dokončení. Proto zde existuje snaha udržet tým pohromadě co nejdéle. 

 
Obr. 13: Organizační schéma projektové organizace [5, str. 169] 

 Projektová organizační struktura je nejvhodnější pro dlouhodobé a rozsáhlé 
projekty. V případě, že v organizaci vzniknou další projekty, které jsou řízeny stejným 
způsobem, vede k rozštěpení na mnoho oddělených projektových center existujících 
mimo funkční strukturu. Manažeři funkčních útvarů se mohou cítit ohroženi, když jsou 
lidé přesouváni z jejich odborných skupin. Projektová organizační struktura také často 
brzdí odborný profesní růst pracovníků jednotlivých funkčních oborů a ne vždy 
efektivně využívá jejich částečnou kapacitu. Projektový manažer tudíž musí být 
zkušený pracovník, aby projektová organizace fungovala efektivně a správně.         [3] 
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 Maticová organizační struktura je smíšená forma, která může vzniknout jako 
reakce na tlaky způsobené špatnými zkušenostmi s útvarovou nebo projektovou 
organizační strukturou. Snaží se získat to nejlepší z obou organizačních struktur, 
protože uznává výhody existence odborných skupin. Uvědomuje si ovšem i potřebu 
specifického ústředního článku a řídicí funkce pro každý projekt. Liniová pravomoc je 
jasně daná a soustředěná do jednoho řídicího centra. Odborní pracovníci jsou děleni do 
skupin podle odborné specializace, což podporuje výměnu zkušeností a poznatků 
v rámci oboru. Odborná oddělení zodpovídají za personální zajištění, odborný 
a kvalifikační růst pracovníků a zajištění technické kvality práce. 
 

 Obr. 14: Organizační schéma maticové organizace [5, str. 170] 
 Maticová forma je pravděpodobně nejlepší volbou, pokud se řeší více projektů 
najednou. Jejím hlavním nedostatkem je fakt, že vyžaduje jeden řídicí útvar navíc, takže 
je obvykle pro malé organizace příliš drahá. Je dokonce i možné mít maticovou 
organizaci uvnitř maticové organizace. Řízení maticové organizace může být velice 
složité, jestliže zodpovědnost za projekt a jeho klíčové záležitosti je rozdělena nebo 
nejsou jasně definovány role.               [3] 
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2.3.1 Organizování projektového týmu 
 Ve fázi zahájení bývá ustanovován tým, který má projekt realizovat. Projektový 
tým je dokonce jedním ze základních atributů projektu. Jelikož se problémy a úkoly 
nemohou vyřešit samy, patří lidé mezi kritické faktory úspěchu projektu. Tým lze 
vlastně popsat jako malou skupinu jedinců, kteří společně pracují na dosažení určitého 
cíle a jsou na sobě vzájemně závislí. Jejich vztahy jsou proto charakterizovány vysokou 
intenzitou a soudržností a nesou společnou odpovědnost za výsledky své práce. Každý 
projektový tým: 

 je spjat s konkrétním projektem 
 je dočasný 
 má svého vedoucího, který je manažerem projektu 
 organizuje práci na projektu. 

 
 O složení projektového týmu rozhoduje vedení organizace, je však vhodné, aby  
v něm byla alespoň jedna z osob, které se podílely na projektu již v předinvestiční fázi. 
Ke správnému pochopení týmové práce je dobré znát základní rozdíly mezi pracovní 
skupinou a týmem. 

 Tým Skupina 
Počet členů Minimální počet členů 3, maximální 

20, ideální 5-9 osob. Libovolná velikost. 

Doba trvání Vzniká a zaniká s projektem, dočasná 
životnost. Může existovat trvale. 

Organizace Obvykle neformální organizační 
struktura. Spíše formální organizační struktura. 

Vzájemné 
vztahy Otevřenost členů, dobré vztahy, 

vysoká soudržnost, důvěra. 
Formální charakter vztahů, členové 
jsou částečně odcizení. 

Způsob řešení Manažer má přirozenou autoritu a jde 
příkladem, členové se podílejí na 
rozhodnutí týmu. 

Vedení přímými příkazy, formální 
autorita manažera. 

Vztah k úkolům Hlavní je společný cíl, osobní 
zodpovědnost za výsledek týmu. 

Hlavní je svá vlastní práce, 
odpovědnost jen za svojí práci. 

Způsob 
komunikace Komunikace všemi směry, neformální 

charakter, sdílení informací. 
Komunikace má vertikální charakter, 
informace jen pro vlastní potřebu. 

Tab. 7: Rozdíly mezi pracovní skupinou a týmem [6, str. 89] 
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 Týmová práce je pro projekt zcela zásadní a přináší s sebou řadu výhod. Ať už 
se jedná o efektivní využívání specifických znalostí a schopností jednotlivých členů 
týmu, tak i pro řešení různých problémů a situací, do nichž je zapojeno velké množství 
zainteresovaných stran. Tým je také schopen přijímat více racionálních a efektivních 
rozhodnutí než jednotlivci. Je to umožněno především tím, že v týmu jsou nedostatky 
jedince doplněny přednostmi druhých a nápady jednoho stimulují nápady ostatních. 
 
 Ovšem i týmová práce má svoje stinné stránky. Aby mohl tým dobře fungovat, 
musí k tomu mít adekvátní podmínky. Je důležité zabezpečit tým motivační materiální 
podporou a také ho provázat na ostatní jednotky společnosti. Nezbytné je stanovení 
pravidel pro komunikaci a koordinaci, rozdělení rolí apod. Tým také potřebuje čas, aby 
se naučil řádně spolupracovat a aby mohlo vše fungovat.  
 
 I když v týmu běží vše dobře, snadno se může něco pokazit. Nastávají zde dva 
negativní vlivy, se kterými je možné se setkat. Prvním z nich je sociální lenost. 
To znamená, že lidé podávají menší výkon, než kdyby pracovali sami. Za to může jejich 
pocit, že ve skupině se ledaco snadno ztratí. Druhým může být syndrom skupinového 
myšlení. Ten vzniká u soudržných skupin, které se chtějí za každou cenu vyhnout 
konfliktům a odlišným názorům. V tom případě se žádný člen neodváží poukázat na 
chyby, protože by tím ohrozil svoje postavení a členství ve skupině. Obě tyto negativní 
stránky mají velice špatný dopad na celý projektový tým. Ten pak snáz přijme chybné 
nebo nerozumné rozhodnutí. Proto je nutno vzniku těchto negativních jevů aktivně 
bránit například otevřeným vedením komunikací. Důležité je též motivovat nejen tým, 
ale i jednotlivé členy zvlášť.         
 
 Správný projektový manažer by měl mít neustále na mysli skutečnost, že pro 
efektivní fungování týmu je lepší, když je složen z rozdílných osob. Jen v případě, že 
se v týmu vyskytují odlišné názory, znalosti a schopnosti, je možné využívat 
synergického efektu. Z tohoto důvodu je nezbytné tým vhodně složit a umět ocenit 
rozdílnost jako pozitivní aspekt týmové práce. 
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 Při vytváření projektového týmu je důležité vzít v úvahu hned několik hledisek: 
 Věcné hledisko - týká se toho, čeho chce tým společnou prací dosáhnout. 

Projektový manažer zvažuje, jaké odborníky potřebuje. 
 Hledisko zainteresovaných stran - je vhodné, pokud jsou zástupci vybraných 

stran zapojeni do projektu přímo jako členové týmu. 
 Procesní hledisko - v týmu musí být též osoby, které se postarají o to, že práce 

bude dobře zorganizovaná. Je zde zapotřebí někoho, kdo tým správně povede 
(vedoucí), kdo může být pověřen řízením schůzí (facilitátor), kdo zapisováním 
(zapisovatel) atd. 

 Osobní hledisko - existují určité lidské role, jejichž nasazení je nezbytné 
především pro náročné práce. Zde je cílem vytvořit kvalitní vztahy mezi 
jednotlivými členy týmu.                    [6]  

 

2.3.2  Organizace podpůrného týmu 
 Správně fungující  tým by měl být složen z pracovníků, kteří sice pracují 
na projektu, ale nejsou přímo podřízeni manažerovi projektu. Podpůrný tým by měl mít 
na starosti například nákup materiálu a zboží, včetně přijímání a odesílání zboží, 
zadávání zakázek, kontrolu skladů a zásob, atd. Pro podpůrný tým je nezbytné, aby měl 
vždy dostatek informací o požadavcích na své služby, jinak není možné je zajistit včas. 
 
 Předmětem práce podpůrného týmu by měl být odhad časů a nákladů pro 
jednotlivé činnosti. Ty by měl následně schválit projektový tým. Každopádně podpůrný 
projektový tým by měl cítit, že je žádán a využíván na projektu. Všechny závazky 
podpůrného týmu by měly být uzavírány písemně. To je důležité z toho pohledu, že 
pomáhá předcházet nesrovnalostem a sporům. Písemnou formu by měla mít 
i koordinace a komunikace mezi týmy, každá změna projektu by též měla být 
zaznamenána písemně. 
 
 Podpůrný projektový tým má svoje nesporné výhody. Ačkoliv má většina 
manažerů tendenci obsazovat pracovní místa pouze členy vlastního projektového týmu, 
je nezbytné, aby pro správné fungování dostal přednost větší počet podpůrných týmů. 
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Vždy je lepší větší počet podpůrných týmů než jeden velký tým vlastních pracovníků a 
to z následujících důvodů: 

 Po skončení projektu si manažer projektu nemusí dělat starosti s podpůrným 
týmem. 

 V případě subdodávek je dohoda podložena právně závazným nástrojem, 
respektive subdodavatelskou nebo kupní smlouvou. 

 Manažer projektu není ničím omezen a může si vybírat odborníky a specialisty 
prakticky kdekoliv.                [3]  

2.3.3 Manažer projektu 
 Manažer projektu, nebo také vedoucí projektu, je osoba pověřená řízením 
projektu a určená vedením podniku nebo jiné organizace. Správný manažer by měl 
dobře ovládat jak technické, tak i behaviorální a kontextové kompetence, aby mohl 
správně vést členy svého týmu a řídit činnosti projektu. 
 
 Manažera můžeme definovat jako osobu, která akceptovala pověření řízením 
projektu. Je odpovědná řídicím a kontrolní strukturám za dosažení cíle projektu. 
Odpovídá za plánování, podávání zpráv o stavu projektu a za průběžnou kvalitu 
dodávaných výstupů.             [11, str. 25] 
 
 Projektový manažer má být vůdčí a tvůrčí osobností se schopností rozhodovat. 
Musí mít také delegovanou míru pravomoci. K jeho činnostem patří zejména: 

 podávání zpráv o postupu realizace projektu s ohledem na plán 
 předvídání rizik a problémů a návrh jejich řešení 
 řízení nákladů podle rozpočtu 
 komunikace se všemi účastníky projektu 
 vyžádání schválení u záležitostí, které překračují jeho pravomoc 
 udržování vzájemné informovanosti v projektovém týmu 
 dodržování bezpečnosti práce a interních předpisů 
 zpracování návrhu odměn a zainteresovanosti spolupracovníků 
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 sledování a vyhodnocování dohodnutých ukazatelů, včetně vypracování 
návrhů na potřebná opatření.           [11] 

 
 Stručně se dá manažer projektu charakterizovat jako plánovač, organizátor, 
kontrolor a vyjednávač projektových prací, který řídí pracovníky projektového týmu. 
Manažer projektu je také zodpovědný za výběr jednotlivých členů projektového týmu. 
V případě, že projekte zahrnuje několik dílčích projektů, tzv. subprojektů, je vhodné, 
aby za každý zodpovídal relativně samostatný manažer projektové skupiny, který 
je podřízen hlavnímu manažerovi projektu. 
 
 Manažera projektu je možné vybírat hned z několika možných typů lidí. Prvním 
typem je manažer projektu, který chce v této roli uplatnit své specifické znalosti 
a dovednosti v dané problematice. Ovšem tento typ lidí je nevhodný v případě, že 
se jedná o komplikovaný projekt, neboť málokdy mají kvalitní znalosti managementu. 
Druhým typem manažera je pracovník, který sice neoplývá vynikajícími technickými 
znalostmi a dovednostmi, ale naopak vyniká ve schopnosti plánovat, organizovat, 
koordinovat, kontrolovat a komunikovat. Bohužel není zase tak neobvyklé, 
že manažerem projektu se stane osoba, která je zrovna volná a přitom nemá potřebné 
předpoklady pro splnění této funkce. Správný manažer by měl zkrátka splnit všechny 
výše napsaná parametry. Pokud tomu tak není, projekt je vystaven riziku neúspěchu. [8] 
 
 Nedílnou součástí práce manažera projektu je získání vlivu na projektový tým 
a jednotlivé pracovníky. Svůj vliv mohou manažeři založit na základě: 

 autorita vedoucího 
 přidělování práce 
 rozpočet 
 podpora 
 peníze 
 trest 
 motivace prací 
 odbornost 
 přátelství. 
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 K práci kvalitního manažera patří i umění motivovat pracovníky projektového 
týmu. Pro manažera projektu, jenž zpravidla nemá přímé pravomoci disponovat všemi 
zdroji, které jsou pro úspěch projektu potřebné, je znalost motivace velmi důležitá. 
Manažer by měl mít snahu stimulovat motivaci, hlavně by neměl vyvolávat ztrátu 
motivace. 

 
Obr. 15: Motivace, hierarchie potřeb dle Abrahama Maslowa [5, str. 202] 

2.3.4 Komunikace jako součást manažerské práce 
 Náležitosti manažerské práce byly popsány již v předchozí kapitole, nicméně 
komunikace je jednou z nejdůležitějších, jestli ne v dnešní době úplně nejdůležitější 
povinností manažera. Spolupráce s ostatními lidmi se může uskutečňovat velmi 
rozmanitými formálními i neformálními způsoby. Vždy je pro ni charakteristické sdílení 
informací a znalostí. Jedná se tedy o komunikační procesy.  
 
 Manažeři pracují a získávají tak informace, respektive si doplňují své znalosti. 
V denní práci manažerů i jejich spolupracovníků dochází k značnému množství 
osobních, či telefonických rozhovorů s jejich partnery, poslechu a nebo četbě tištěných 
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zpráv a sdělení. Nezbytným, nicméně velmi důležitým informačním zdrojem pro 
kvalitní manažerskou práci mohou být i neformální způsoby přenosu dat. Tím se myslí 
například neoficiální rozmluvy a přátelské diskuse s partnery. Celkově se jedná o velmi 
rozsáhlou a obsahově bohatou množinu způsobů verbální a neverbální komunikace. 
Tato komunikace může probíhat: 

 bezprostředně mezi lidmi 
 mezi lidmi zprostředkovaně pomocí prostředků informační a komunikační 

techniky a technologie 
 mezi lidmi a stroji (například ovládání přístrojové techniky). 

 
 V dnešní době se manažeři každý den setkávají s: 

 verbální i neverbální mezilidskou komunikací (příkazy, rozmluvy, sdělení, 
úsměvy, projevy emocí, atd.) 

 komunikací velmi širokého spektra prostředků informačního přenosu (tištěné 
publikace, rozhlasové a televizní vysílání, mobilní telefony, atd.). 

 
 Zvládnout profesně dobře alespoň hlavní způsoby a prostředky komunikace 
potřebné pro manažerskou práci není vůbec snadné. Manažer by měl být schopný 
racionálně a klidně jednat i v nepříznivých situacích, neboť dobrá manažerská práce 
je podmíněna i uměním komunikace.            [10] 
 
2.4 Monitorování a kontrola projektu 
 Proces monitorování a kontroly je možné definovat jako souhrn všech aktivit, 
které jsou zaměřeny na zajištění souladu výkonu všech realizačních složek projektu 
s projektovým plánem. A to jak z pohledu času, tak i z pohledu nákladů, kvality a rizik 
projektu. Monitorování a kontrola jsou procesem, který se soustředí na sběr poznatků 
o stavu projektu, měření jeho postupu, vyhodnocení vzhledem k původním plánům 
a následnou distribucí informací pro všechny zájmové skupiny v rámci projektu, ale 
i mimo něj, pokud je to pro bezproblémový běh projektu nezbytné. V případě, že jsou 
během měření nebo kontroly zjištěny odchylky oproti platné verzi projektového plánu, 
je nutné přikročit k vyhodnocení a doporučení nápravného postupu. Nezbytnou součástí 
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projektu je pochopitelně i monitorování a kontrola rizik, případně návrh opatření, které 
sníží pravděpodobnost výskytu rizikového stavu nebo alespoň sníží závažnost 
případného dopadu těchto rizik. Další nedílnou součástí tohoto procesu je i řízení změn 
projektu. Změny mohou být požadovány kterýmkoliv účastníkem projektu v jeho 
průběhu a vždy znamenají komplikaci a znamenají zvýšení rizika. Proto je nutné řídit 
tyto změny, aby bylo zamezeno negativním dopadům na samotný projekt.         [2] 
 
 Je známo mnoho nástrojů technik kontroly. První a ve většině ohledů 
nejdůležitější kontrolou je dobře známý plán pro všechny tři dimenze trojimperativu. 
Hierarchická struktura činností, síťový graf, který obsahuje každý prvek hierarchické 
struktury a odhad nákladů pro každou činnost, ukazují, jak by měla správně realizace 
projektu probíhat. Bez takového plánu je kontrola nemožná. 
 
 Kontrolami vlastně zjistíme, zda se plán dodržuje. Existuje zároveň několik 
omezujících kontrolních nástrojů, jakými jsou například pozastavení zdrojů nebo práva 
nakládat s finančními prostředky podle vlastního uvážení. Následek toho je, 
že pracovníci musí o použití zdrojů požádat a díky tomu má manažer jistotu 
dostatečného přehledu. Další možností je, že manažer může požadovat kontrolu, aby 
každý psaný výstup měl jeho podpis, a to opět z důvodu získání dostatečného přehledu 
nad průběhem projektu. Tyto kontroly jsou efektivní ze strany přehledu, nicméně je lze 
použít pouze u menších projektů. U větších by byl totiž manažer projektu zahrnut 
dokumenty ke schválení, neměl by čas na kvalitní řízení projektu a docházelo by 
k celkovému časovému protahování doby trvání projektu. 
 
 Jinou metodou kontroly je vložení důvěry do člověka, který provádí konkrétní 
úkol. Tento člověk má poté za úkol informovat manažera pouze v tom případě, že dojde 
k odchylce od původních plánů. Člověk, který je tímto úkolem pověřen, by měl umět 
vhodně rozpoznat odchylky od plánu. 
 
 Nejlepším způsobem kontroly je zjišťování stavu projektových úkolů. Zde pouze 
manažer projektu kontroluje práci projektového týmu a podpůrných týmů. Ovšem 
i tento druh kontroly vychází převážně z předpokladů, že lidé pracující na projektových 
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úkolech budou mít snahu odvést kvalitní práci. Informace o průběhu činností 
na projektu lze získat čtením zpráv nebo organizováním kontrolních schůzek.        [3] 
 
Kontrolní a zkušební plány 
 Ke kvalitnímu kontrolování a monitorování projektu slouží též kontrolní 
a zkušební plány, které by měly být již součástí přípravy stavby. Určují předmět 
kontroly nebo zkoušky, včetně druhů zkoušek, jejich četnost, způsob provedení 
a dokumentování, odpovědnost, popřípadě také další údaje, které souvisí s kontrolní 
a zkušební činností při realizaci staveb. Kontrolní a zkušební plány se zpracovávají 
v rámci přípravy samostatně pro každá stavební objekt Při sestavování plánů se mohou 
využívat: 

 české technické normy ČSN 
 firemní technologické předpisy 
 technické a kvalitativní podmínky 
 zvláštní technické a kvalitativní podmínky.          [13] 

 

2.4.1 Kontrolní schůzky 
 V praxi jsou využívány dva druhy kontrolních schůzek. Prvním typem jsou 
periodické a druhým tematické. Kontrolní schůzky jsou velmi důležitým řídicím 
nástrojem, kterým může manažer projektu disponovat. Zajišťují, že se manažer 
a pracovníci skutečně musí scházet, aby projednávali průběh projektu. Kontrolní 
schůzky se mohou jevit jako zbytečné v případě, že na projektu vše probíhá správně, 
nicméně každý zkušený manažer ví, že pokud se nebude projekt pravidelně kontrolovat 
a řídit, vždy dochází k odchylkám od plánu. Pouze naivní manažer projektu žije 
v domnění, že mu postačí pouze plán a k úspěšnému dokončení projektu není další 
kontrola nutná. 
 
 Periodické kontrolní schůzky by měly být obvykle prováděny jednou měsíčně. 
U menších a jednodušších projektů postačuje konat schůzky pouze jednou za rok nebo 
za čtvrtletí. V případě složitých projektů se doporučuje konat schůzky týdenní, někdy 
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dokonce každodenní. Výhodou pravidelných schůzek je pravděpodobnost zachycení 
odchylek od plánu dříve, než se z nich stane velký problém v rámci celého projektu. 
V případě těchto schůzek je prováděna kontrola již dokončených úkolů, a to z hlediska 
nákladů a časového proběhu projektu. Kontrolu je potřebné provádět také 
u probíhajících činností, což pomáhá odhalit odchylky už v zárodku. Pro kontrolu 
časového plánu jsou nejdůležitější činnosti uvedeny na kritické cestě síťového grafu. 
V tomto případě není mezi činnostmi žádná časová rezerva. Při kontrole jsou dále 
probírány i náklady související s dokončením činností. To je prováděno pomocí odhadů 
na splnění nedokončených činností, kdy se kontroluje, zda nehrozí překročení 
plánovaného rozpočtu. Pokud během je během kontrolní schůzky objeven problém, je 
nutné ho okamžitě začít řešit. To vede k vytvoření nové akce na projektu. Tyto akce by 
měl manažer projektu zadávat písemně, měly by mít jasně daný cíl, termín splnění 
a mělo by se určit, kdo za ně zodpovídá. Kontrola plnění této akce by měla probíhat na 
další kontrolní schůzce. 
 
 Tematických, respektive věcných kontrolních schůzek existuje mnoho druhů. 
Výběr se vždy odvíjí od povahy úkolu a požadavcích zákazníka. Kontroly projektů 
mohou být zaměřeny na následující témata: 

 návrh koncepce 
 předběžný návrh 
 detailní návrh 
 výroba 
 kompletace před odesláním 
 řízení 
 zákazník. 

 
 Přesné názvy pro tyto schůzky se často zahrnují do smluv a mohou být 
podmínkou pro další pokračování prací na projektu. V takovém případě se hovoří 
o milnících projektu. 
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2.4.2 Výkazy nákladů 
 Pro sledování nákladů je nutné vést nákladové účetnictví projektu. Sledování 
nákladů umožňuje včas odhalit problémy v dimenzi časového plánu a provedení. 
Sledování nákladů je pro každou organizaci velmi důležité, ale mezi organizacemi bývá 
velmi odlišné. Větší organizace převážně využívají ke kontrole nákladů počítačové 
výstupy. V jistých případech je možné, že tyto výkazy obsahují i odchylky od časového 
plánu.  
 

 
Obr. 16: Výstupy pro sledování průběhu projektu [5, str. 243] 
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 Informace o skutečných nákladech je možné čerpat z výkazu odpracovaných 
hodin, případně z objednávek za nákup zboží a jiných dokladů. Tyto hodnoty jsou 
následně srovnávány s plánem, provádí se analýza odchylek a poté akce s cílem korekce 
odchylek. Toto srovnávání je prováděno samostatně pro každé nákladové středisko 
a pro každý jednotlivý úkol. 
 
 Každý manažer projektu by si měl hned na začátku určit, jaké množství 
informací bude potřebovat, aby nebyl dokumenty zbytečně zahlcen, a nebo jich neměl 
nedostatek. Informace o skutečných nákladech jsou nezbytnou složkou projektu, ale 
nejsou jediným možným měřítkem pro kontrolu. 
 

2.4.3 Řízení změn projektu 
 Změna je trvalou a nedílnou součástí projektu, neboť se vždy alespoň jeden zvrat 
vyskytne. Obecně platí zásada, že čím složitější a komplexnější projekt je, tím je větší 
pravděpodobnost, že dojde k různým změnám. Z toho důvodu se tyto projekty dělí 
do menších úkolů, kde je snazší provést přesnější odhad. 
 
 Jendou z možných příčin překročení termínů nebo nákladu je, že v zadání 
projektu dochází k změnám. Ty mohou pocházet například od zadavatele, změnou 
zadání projektu, zpožděním předávání informací atd. Správný manažer projektu by měl 
tudíž apelovat na to, aby dostal od zadavatele včas všechny potřebné údaje. Mimo tyto 
změny může docházet i ke změnám vynuceným časem. To je například způsobeno 
stávkami nebo zastavením provozu, což má za následek nedodržení termínů a s tím 
související změnu nákladů. Změna může být způsobena i legislativními úpravami, 
případně neočekávanou změnou inflace. Jako další důvod je důležité zdůraznit odchylku 
při prvotním odhadu nákladů. To může být způsobeno chybnou definicí rozsahu 
projektu, odhady mohly být prováděny ve spěchu a nebo pouze nedostatečně 
kvalifikovanou a zkušenou osobou. 
 
 Jak již bylo napsáno výše, změny plánů budou v projektech vždy, bohužel ale 
nelze předpovídat konkrétní důvody těchto změn. Už při přípravě prvotního plánu by se 



54 
 

tedy měly brát v úvahu rezervy pro každou dimenzi trojimperativu. Při přijímání změn 
by se měl manažer projektu přesvědčit o tom, že všichni členové týmu jsou o změnách 
řádně informováni. Než dojde k jejich skutečnému dokončení mají být změny nejdříve 
definovány, naplánovány, řízeny a sledovány,. Pochopitelně vždy je patrná jistá nechuť 
k formální změně plánu. Taková změna totiž vyžaduje další práci spojenou s vydáváním 
oprav plánů, ovšem tato práce může odhalit i další problémy, které by mohly vzniknout 
v budoucnu. 
 
 Jak ovšem vyřešit vzniklé problémy? Obecně je k dispozici buď deduktivní 
a nebo induktivní usuzování. U deduktivního přístupu se řešení vyvozuje logickým 
úsudkem ze známých vědeckých principů s použitím analytické metody a dosažené 
závěry jsou nevyhnutelné a jisté v případě, že výchozí předpoklady jsou správné. 
Ovšem v praxi se málokdy manažer setká s problémem, který by šel řešit tímto 
způsobem. Proto je lepší se spoléhat na induktivní metody, pro které je vědecká metoda 
prototypem. Výsledkem induktivních metod jsou pouze pravděpodobné závěry. 
Doporučený postup se skládá ze sedmi následujících kroků: 

 definice skutečného problému 
 shromáždění příslušných údajů 
 návrh řešení 
 vypracování alternativních řešení 
 výběr nejlepší alternativy 
 předání informací ostatním 
 prověření důsledků. 

 
 Výběr nejlepší alternativy je prováděn pomocí rozhodovacích stromů. Tato 
metoda vyžaduje odhad možných důsledků a pravděpodobností jejich výskytu. 
Výhodou rozhodovacích stromů je jejich jednoduchost a účinnost. Rozhodovací stromy 
vyžadují kvantifikaci výsledků a tato začíná rozhodnutím, pro které existují dvě nebo 
více možností výběru. Za každou volbou mohou v libovolném pořadí následovat 
náhodné budoucí události nebo dílčí rozhodnutí. Každý uzel je definován dvěma nebo 
více větvemi. Vždy existuje právě jedna výsledná číselná hodnota, kterou je typicky 
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současná hodnota peněžních toků na různých větvích, které k tomuto výsledku uvedou. 
Rutinní stromy se běžně používají v mnoha situacích. 

 
Obr. 17: Rozhodovací strom [5, str. 264] 

 
 Rozhodovací matice musí obsahovat seznam všech důležitých kritérií. 
V situacích, kdy rozhodovací stromy nejsou praktické, případně by byly zbytečně příliš 
rozměrné pro analýzu a srovnání alternativ, je vhodnou pomůckou rozhodovací matice. 
Vždy je potřeba si nejdříve ujasnit nejdůležitější činitele, které jsou uvedeny na levé 
straně. Kromě kritérií týkajících se cílových parametrů provedení by měl seznam 
obsahovat také kritéria zohledňující dopady, které může mít přijetí konkrétních řešení 
na čas a náklady. Každému kritériu se v druhém sloupci přidělí váhové faktory, které 
vyjadřují významnost kritérií. Následně se pro každé řešení uvede hodnota 
v procentech. Tato procenta se vynásobí příslušným váhovým faktorem a výsledek se 
zapíše do posledního řádku každého sloupce. Ovšem i tento přístup má své specifické 
nedostatky: 
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 Stanovení váhových faktorů bývá obtížné a snadno zmanipulovatelné ve vlastní 
prospěch. 

 Určení procentní hodnoty je obtížné zejména u časových a nákladových cílů, 
kde by mohl navržený způsob řešení znamenat překročení plánu. 

 Nejvyšší hodnota nemusí odpovídat skutečnosti. 
 Nezohledňuje lidi. 

 
Obr. 18: Kvantitativní rozhodovací matice [5, str. 268] 

 
2.5 Uzavření projektu 
 Proces uzavření projektu je vyvrcholením veškerého projektového snažení a jako 
takový má své specifické náležitosti, jejich účelem je: 

 ukončení všech běžících procesů projektového managementu 
 předání všech výstupů projektu a oficiální uzavření vztahů mezi dodavatelem 

a zadavatelem v rámci daného kontraktu 
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 uvolnění výkonných členů projektového týmu a provedení závěrečného 
hodnocení jejich výkonu 

 ukončení používání všech materiálních a finančních zdrojů projektu 
 vypořádání všech účetních agend 
 zpracování zkušeností a dosažených výsledků do hodnotících dokumentů 

z pohledu metodologií a kvality vlastního projektového managementu 
 archivace dokumentace projektu. 

 
 Odpovědnost za splnění činností, které jsou nezbytnou součástí této projektové 
fáze, je stejné jako u fáze zahájení projektu rozdělena mezi podnikový management 
a manažera projektu podle následujících bodů: 

 odpovědnost managementu zadavatele je vykonat akceptační rozhodnutí bez 
zbytečných odkladů 

 odpovědnost managementu dodavatele je vytvořit vhodné pracovní prostředí 
a zajistit dostatek pracovních zdrojů potřebných k dokončení 

 odpovědnost manažera projektu je provést všechna hodnocení a vypořádat 
všechny projektové agendy. 

 
 Samotný proces uzavření projektu má dvě fáze. Tou první je uzavření kontraktu 
a druhou uzavření projektu. 
 
Uzavření kontraktu 
 Tento proces zahrnuje všechny činnosti, které jsou spojené s vypořádáním 
výstupů projektu, jejich akceptací, závěrečnou fakturací projektu a převedením projektu 
do jeho další životní fáze. Dílčími procesy uzavření kontraktu jsou závěrečná akceptace 
projektu a převedení výstupu projektu další fáze životního cyklu. 
 
 Obsahem procesu akceptace projektu je schválení výstupů projektu sponzorem 
projektu a zadavatelem projektu. Tento krok je pro každý projekt naprosto zásadní a je 
vhodné, pokud je kromě absolutních výroků vztahujících se k přijetí nebo nepřijetí 
výstupů projektu nebo případně přijetí s nějakými dalšími podmínkami doplněn 
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komentářem a hodnocením průběhu projektu z pohledu zadavatele. Může se stát jedním 
z velmi užitečných zdrojů poučení o průběhu projektu. V případě, že má projekt více 
výstupů, jejichž milníky dokončení a předání jsou k dispozici dříve než při úplném 
ukončení projektu, nebo výstupy jednotlivých fází tvoří meziprodukty, jejichž 
kvalitativní vlastnosti nějakým způsobem podmiňují další fáze, pak je výhodné,  
mohou-li dílčí akceptační procedury provázet jednotlivé dílčí výstupy již v průběhu 
projektu. Respektive je-li možné specifikovat vlastnosti meziproduktů a dílčích výstupů 
projektu k milníkům projektu, je vhodné spojit přechody mezi těmito etapami dílčími 
akceptačními procedurami. Takový proces bývá obvykle náročnější na řízení, zvyšuje se 
tím riziko zpoždění v důsledku řešení rozdílných představ realizátorů a zadavatele 
projektu. Ovšem tento postup také přináší více jistoty, že cíle budou skutečně splněny 
a výstupy projektu nepřinesou nečekaná odhalení, která by mohla ohrozit celkový 
úspěch projektu. 
 
 Po provedení závěrečné akceptace výstupů projektu je na řadě vlastní 
vypořádání kontraktu. Má podobu závěrečné fakturace projektu. Úspěšné ukončení 
projektu předpokládá, že byly naplněny cíle projektu a že tímto snažením byl vytvořen 
předmět, služba, případně jejich kombinace, která naplní podnikatelský záměr 
zadavatele projektu. Zde přechází projekt do další fáze, kterou je praktické použití. 
Předmětem projektu bývá obvykle systém, který ve svém praktickém použití vyžaduje 
další služby, jejichž podmínkou bývá dostatečná odborní zdatnost a znalost konkrétního 
systému. U takových systémů je obvyklé, že používání předmětu projektu doprovází 
kontrakt na dodávku služeb, které: 

 pokrývají nezbytnou údržbu projektu 
 zajišťují rozvoj a adaptaci na menší změny okolních podmínek a vedou 

k dalšímu rozvoji dílčích částí systému. 
 
Uzavření projektu 
 Ukončený projekt se pro projektově orientovanou organizaci stává dalším 
stavebním kamenem jejího know-how. V praxi se často stává, že jak personál, tak 
i manažer projektu jsou o odvolání k řešení úkolu nebo novým projektům s vyšší 
prioritou. Tento postup ovšem není zrovna nejlepší. Znalosti a zkušenosti získané 
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na ukončeném projektu se stávají konkurenční výhodou na stavebním trhu a jako takové 
by měly být udržovány. Každý dodavatel by měl dbát o svoje know-how. Jeho údržba 
spočívá ve: 

 vytvoření závěrečných a hodnotících dokumentů 
 hodnocení individuálních výkonů členů projektového týmu 
 administrativní uzavření projektu. 

 
 Závěrečné analýzy a poučení z realizace projektu jsou důležitým krokem 
z pohledu vlastního rozvoje projektového managementu. Ten by měl vytvořit dokument 
Poučení z realizace projektu, který obsahuje seznam hlavních poznatků, rozborů 
a komentářů z pohledu: 

 hodnocení naplnění cílů projektu 
 porovnání plánovaných a skutečně dosažených hodnot všech výsledků 
 rekapitulace změn předmětu projektu 
 naplnění plánu kvality 
 speciálních podmínek, uskutečněných a zvládnutých rizik projektu 
 efektivity procedur projektového managementu. 

 
 Uzavření administrativy projektu je poslední fází každého projektu. Zkušený 
manažer nikdy neodejde na další projekt s tím, že by se nevypořádal se všemi 
administrativními závazky u právě ukončeného. Administrativní ukončení projektu 
obsahuje všechny úkony a činnosti spojení s vyhotovením, kontrolou a uložením všech 
dokumentů, které se vztahují k danému projektu. Jeho součástmi jsou: 

 ověření a dokumentace výstupů projektu 
 uzavření interní administrativy, účetní vypořádání nespotřebovaných zdrojů 

projektu 
 závěrečné uspořádání a archivace projektové dokumentace. 

 
 Administrativní ukončení projektu dále obsahuje tři dílčí kapitoly. První z nich 
je účetní vypořádání. Dochází k uvolňování nespotřebovaných projektových zdrojů 
a ukončení vedení všech účetních agend. Druhou kapitolou je ukončení zapojení členů 
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týmu a jejich osobní hodnocení. Podstatou druhé kapitoly je ukončení projektového 
týmu a tím i ukončení působnosti členů, kteří v něm působili až do konce. Tito členové 
po odvolání z výkonu práce obdrží osobní ohodnocení na základě kvality svého výkonu 
a kvalifikace. Poslední dílčí kapitolou je administrativní vypořádání výstupů projektu. 
Jedná se o závěrečnou inventuru dokumentace projektu a ověření, že byly předány 
všechny písemnosti. Posledním a finálním úkolem je uložení dokumentace spojené 
s realizací projektu.                [2] 
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3 Praktická část 
3.1 Úvod 
 V praktické části diplomové práce se zaměřím na řízení stavební zakázky. 
Nejdříve zde představím investora i zhotovitele, kteří se podíleli na výstavbě výrobní 
haly. Dále stručně popíšu a zpracuji dodavatelskou přípravu, vytvořím strukturní plán 
a popíšu organizační strukturu zhotovitele. Následně tuto stavební zakázku zatřídím dle 
třídníku a ocením. K tomuto ocenění vypracuji i celkový plán nákladů. Dalším bodem 
bude vytvoření časového plánu v programu MS Project. Na závěr se pokusím 
o navrhnutí zařízení staveniště a porovnání mých výstupů s těmi, které byly 
naplánované zhotovitelem. 
 
3.2 Investor 
3.2.1 Kimberly Clark 
 Kimberly Clark je jedním z nejvýznamnějších světových výrobců papírového 
spotřebního zboží v oblasti osobní hygieny, ochranných pomůcek a sanitární techniky 
s velmi širokým spektrem výrobků. Mezi nejznámější produkty patří značky Kleenex, 
Kotex, Cottonelle především Huggies.  
 Historie společnosti je velmi dlouhá a bohatá. Její počátky sahají až do roku 
1872, kdy byla založena čtyřmi společníky ve Wisconsinu v USA. Z počátku firma 
působila jako papírna. Zlom nastal v roce 1914, kdy společnost vyvinula bavlněnou 
celulózu, která nahradila klasickou bavlnu. Tuto speciální bavlnu následně začala 
používat americká armáda jako náhradu chirurgické bavlny. O šest let později 
společnost dodala na trh dámské vložky Kotex. Jednorázové kapesníky Kleenex byly 
vyvinuty o další čtyři roky později. Obě tyto značky jsou celosvětově známé 
a používané dodnes.  
 Společnost v roce 1950 otevřela nové závody v Mexiku, Německu a Velké 
Británii, díky čemuž se dostala na mezinárodní úroveň a především mohla začít působit 
na evropském trhu. Již o deset let později byly závody v 17 zemích světa a tento růst 
pokračoval i nadále. 
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 V dnešní době se nacházejí závody Kimberly Clark v 37 zemích světa 
a zaměstnávají téměř 60 000 zaměstnanců. Jejich produkty jsou k dostání ve 175 
zemích světa. I díky tomuto faktu je pochopitelné, že si společnost udržuje dlouhodobě 
dominantní místo na trhu ve více než 80 zemích.          [18] 
 
3.2.2 Kimberly Clark Jaroměř 
 Kimberly Clark působí v Jaroměři již od roku 1996, kdy americký koncern 
odkoupil Zisoft-Bobi, a.s. Firmu, která se zabývala výrobou dětských plen 
a inkontinenčních výrobků pro dospělé. Na český trh se ovšem tato společnost dostala 
již v roce 1995, kdy odkoupila Inova Ideal, což byl do té doby přední výrobce dámské 
hygieny. Nicméně až nákup závodu v Jaroměři pomohl k vybudování jádra podnikání 
v této oblasti. Od této doby místní závod zaujal místo největšího výrobce v sektoru 
spotřebního zboží. A to nejen v rámci České republiky, ale i v celé střední Evropě. 
 Závod v Jaroměři se zaměřuje především na export výrobků do západních 
evropských zemí. Mezi jejich produkty patří světoznámé pleny Huggies, které jsou 
hlavním předmětem jejich výroby, dále Pull-Ups, Dry Nites, Little Swimmers 
a Depend.  
 Jaroměřský závod, stejně jako i ostatní závody, se opírají o tři základní pilíře 
vedoucí k udržitelnému rozvoji.  

 lidé 
 výrobky 
 planeta. 

  
 První pilíř, který se zaměřuje na lidi, se vyznačuje soustavným zohledňováním  
bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Je to jedna z hlavních priorit, na kterých 
si společnost zakládá. Jako příklad může posloužit vítězství jaroměřského závodu 
v soutěži Czech National Safety Culture Award 2012. Jedná se o velmi náročnou 
soutěž, které se účastnilo 55 českých i mezinárodních firem působících v České 
republice. 
 Zbylé dva pilíře, výrobky a planeta, spolu úzce souvisí. Jedná se zde především 
o snahu činit svět lepším místem pro život. To znamená aktivní vyhledávání možností 
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a zavádění programů v oblasti trvale udržitelného rozvoje. To je například redukce 
obalových materiálů a používání materiálů, které nejsou škodlivé pro životní prostředí. 
Od roku 2009 dokonce Kimberly Clark spolupracuje v hnutím Greenpeace. Jejich 
spolupráce je zaměřena na podporu ochrany lesů, odpovědné hospodaření v lesích 
a využití recyklace k další výrobě.             [17] 

3.2.3 Výběrové řízení na zhotovitele 
 Jako potenciální zhotovitel bylo osloveno pět firem, které musely pro získání 
zakázky splnit několik požadavků. Každá z těchto firem obdržela předběžný rozpočet, 
na základě kterého bylo potřeba vypracovat předběžný časový plán a finanční plán. Jak 
si oslovené firmy vedly, se můžeme přesvědčit v následujícím shrnutí. 
 Jako první se hodnotila cena, která byla hlavním faktorem pro celkovém 
rozhodování. Zde je znázorněno, jak se rozdělovaly body. 
 

Hodnocení Cena Body 
Střední hodnota = 110 000 000 Kč 3 
Nízká hodnota = 102 000 000 Kč 5 
Vysoká hodnota = 118 000 000 Kč 1 
1 bod = 4 000 000 Kč   

 
Dodavatel VCES Dodavatel Geosan Dodavatel Strabag 
nabídka skóre nabídka skóre nabídka skóre 

  0,00 109 978 096 Kč 3,01 105 528 101 Kč 4,12 
 

Dodavatel Syner Dodavatel Zipp 
nabídka skóre nabídka skóre 

114 148 563 Kč 1,96   0,00 
 
 Jak je patrné, firmy VCES a Zipp nebyly schopné dodat předběžnou kalkulaci, 
tudíž si v tomto ohledu nepřipsaly žádný bod. Jak bude patrné v následujících 
případech, tak tyto firmy k výběrovému řízení přistoupily dost lehkovážně a proto 
nemohly uspět. Nejlépe v tomto ohledu dopadl Strabag. Měl nejnižší cenu ze všech 
uchazečů.               [19] 
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Primární kritéria pro rozhodnutí  

 
Tab. 8: Primární kritéria pro rozhodnutí [19] 
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Sekundární kritéria pro rozhodnutí 
 

Tab. 9: Sekundární kritéria pro rozhodnutí [19]
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 Pomocí těchto jednoduchých tabulek bylo možné bezpečně vybrat zhotovitele 
stavební zakázky. Poté, co účastníci výběrového řízení dodali předběžnou cenovou 
kalkulaci, bylo nutné zhodnotit i další kritéria. Z uvedených tabulek je zřejmé, že zde 
byla některá kritéria primární a některá sekundární. 
 Nejdříve se vyhodnotila primární kritéria. Na jejich základě odpadly firmy 
VCES a Zipp, jelikož nedodaly ani předběžnou cenovou kalkulaci, ale ani nesplnily 
další podmínky, které byly po zhotoviteli vyžadovány. Tudíž po prvním kole zůstali 
pouze zájemci z firem Geosan, Strabag a Syner. Ačkoliv ani Geosan nesplnil všechny 
požadavky, dále se s ním při hodnocení sekundárních kritérií počítalo. 
 Sekundární kritéria se hodnotila na stupnici od 1 do 5, kde 5 je nejvyšší možné 
ohodnocení. Všechna kritéria mají také přidělenou váhu. Díky tomu se mohl na konci 
spočítat vážený průměr a firma s nejvyšším hodnocením vyhrála výběrové řízení. Zde 
se jako vážní uchazeči jevily pouze firmy Strabag a Syner. Jak je ovšem znázorněno ve 
výše uvedené tabulce, nejlépe k výběrovému řízení přistoupila firma Strabag. Největší 
roli zde hrála především předběžná cenová kalkulace. Ta prakticky rozhodla o vítězi 
hned na začátku.  
 Výsledek výběrového řízení dopadl pro investora velice dobře, jelikož už má 
s tímto zhotovitelem dobrou zkušenost z předchozích zakázek.  
 
3.3 Zhotovitel 
3.3.1 Historie společnosti 
 Na český stavební trh vstupuje společnost již v roce 1991 jako koncern BAU 
HOLDING AG (dnes STRABAG SE) založením společnosti Bohemia Asfalt s.r.o. 
V roce 1997 koncern vstupuje jako majoritní akcionář do společnosti STRABAG AG 
Köln a ovládne tím skupinu dceřiných společností STRABAG AG Köln v České 
republice.  
 V roce 2000 se skupina BAUHOLDING STRABAG začíná jednotně 
prezentovat na evropském trhu a v České republice pod jednotným obchodním jménem 
STABAG. Veškeré závazky a pohledávky firem ILBAU a STRABAG v České 
republice přebírá nově založená společnost STRABAG ČR a.s. se sídlem v Českých 
Budějovicích. Později se přejmenovala na STRABAG a.s. V roce 2002 společnost 
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přesídlila do Prahy, kde má sídlo i dnes. V roce 2006 došlo ke změně názvu společnosti 
z BAUHOLDING STRABAG SE na STRABAG SE a sloučením s FILMAG 
se STRABAG SE stává novou mateřskou společností koncernu. 
 Rok 2007 byl pro STRABAG SE významný zejména získáním třetího 
strategického akcionáře koncernu. Tím se stala ruská holdingová společnost Rasperia. 
To vedlo k navýšení základního kapitálu a STRABAG SE díky tomu vstupuje 
na vídeňskou burzu. Prostředky získané vstupem na burzu by měly být využity 
pro rozšíření na východní stavební trh.            [20] 

3.3.2 Profil společnosti 
 Společnost STRABAG a.s. sídlící v Praze 5 je jedním z předních českých 
poskytovatelů služeb v oblasti dopravního, pozemního a inženýrského stavitelství. 
Ve spolupráci se STRABAG SE, který má dnes více než 73 000 zaměstnanců, pokrývá 
STRABAG a.s. celé území České republiky. Zde také spolupracuje s dalšími 
holdingovými společnostmi. 
 Společnost STRABAG a.s. se řadí mezi nejvýznamnější evropské stavební 
společnosti zaměřující se svojí činností na celý svět. Nejsilnější postavení má na 
domácím rakouském a německém stavebním trhu. Dále má silné postavení 
na stavebním trhu ve východní Evropě a vybraných stavebních trzích západní Evropy, 
na Arabském poloostrově, v Kanadě, Chile, Číně a Indii. Ve všech těchto destinacích 
má STRABAG SE své dceřiné společnosti.            [21] 
  
 V České republice STRABAG a.s. zaměstnává přibližně 2 500 pracovníků 
a v čele společnosti stojí předseda představenstva a dozorčí rada. Společnost se snaží 
pro své zákazníky vytvářet přidanou hodnotu a přesto dosahovat požadovaných výnosů 
a opírá se o pět základních pilířů, kterými jsou: 

 vztah k zákazníkům 
 zaměstnanci 
 ekonomická úspěšnost 
 odpovědnost vůči společnosti 
 trvale udržitelný rozvoj.             [20] 
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3.3.3 Organizační struktura 
 Organizační struktura by měla být co nejjednodušší, sourodá a splňující 
požadavky na organizaci práce. Nikdy by neměla mít příliš složitou hierarchickou 
strukturu. Ovšem vždy závisí na velikosti a složitosti projektu.          [3] 
 Na následujícím obrázku je zobrazena organizační struktura společnosti v rámci 
celé České republiky. Jsou zde vyznačeny pozice ředitelů a dalších významných osob, 
včetně vyznačení vnitřních organizačních složek, které se přímo podílejí na realizaci 
a organizaci jednotlivých zakázek. 

 
Obr. 19: Organizační struktura STRABAG a.s. [22] 

 
 
 
 
 



69 
 

 Na následujícím obrázku je zobrazen organigram stavební zakázky - výrobní 
haly Titus. Jsou zde vyznačeny všechny důležité osoby, které se podílejí na výstavbě 
haly.  

 
Obr. 20: Organigram projektu [22] 

 

3.3.4 Stavební činnost 
 Jak již bylo napsáno, STRABAG a.s. je jednou z nejvýznamnějších stavebních 
firem na českém stavebním trhu. Partnerem společnosti na straně zákazníků jsou 
komunální a krajští zadavatelé, stát i soukromí investoři. Společnost vyvíjí maximální 
úsilí pro to, aby takto širokému zákaznickému spektru přinášela vždy vysokou kvalitu 
za minimální dosažitelnou cenu. K silnému postavení na stavebním trhu je nezbytné mít 
závody po celé republice. 
 
 
 



70 
 

STRABAG a.s. 
Dopravní stavitelství Pozemní a inženýrské 

stavitelství 
Odštěpný závod Brno Odštěpný závod pozemní a 

inženýrské stavitelství 
České Budějovice Odštěpný závod České 

Budějovice 
Odštěpný závod Ostrava Odštěpný závod pozemní a 

inženýrské stavitelství Praha Odštěpný závod Praha 
Tab. 10: Závody v České republice [20] 

 
Divize dopravního stavitelství nabízí zejména tyto činnosti: 

 výstavba dálnic a rychlostních silnic 
 výstavba silnic a zpevněných ploch 
 výstavba sportovišť a zařízení pro volný čas 
 výstavba lávek a cyklostezek 
 výstavba inženýrských sítí a kanalizace 
 ekologické a vodohospodářské stavby 
 výstavba železničních a tramvajových tratí 
 výstavba a rekonstrukce mostů 
 revitalizace městských památkových center a náměstí 
 výstavba letišť a zkušebních drah. 

 
Divize pozemního stavitelství se zabývá realizací těchto druhů staveb: 

 administrativní budovy a objekty veřejných institucí 
 budovy a haly pro vědu, vzdělání, kulturu a sport 
 nemocnice, sanatoria a domovy pro seniory 
 hotely, gastronomie 
 obchodní domy, nákupní a multifunkční centra 
 bytová výstavba 
 průmysl a logistická centra 
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 nádraží a letiště 
 technologie životního prostředí 
 elektrárny a speciální inženýrské stavby.           [20] 

 
3.4 Stavební zakázka 
3.4.1 Identifikační údaje stavební zakázky 
Název stavby:  Výrobní a skladová hala v areálu Kimberly Clark, Jaroměř 
Místo stavby:  Dolecká č.p. 111, 551 01 Jaroměř, Katastrální území Jaroměř, 
   p.p.č. 2407/1, p.p.č.st.2407/10, p.p.č.2407/19, p.p.č.2290/16 
Kraj:    Královéhradecký 
Obec:   Jaroměř 
Charakter stavby: Přístavba výrobní a skladové haly a s tím spojená instalace 

výrobní technologie výroby plen (2 výrobní linky). Hala bude 
technologicky navazovat na stávající výrobní objekty, kde je 
prováděna výroba plen a polotovaru vícevrstvé fólie. Předpokládá 
se cílová kapacita výroby 400 000 000 ks plen/rok při průměrné 
hmotnosti pleny 40g. 

Stavebník:  STRABAG, a.s. 
Investor:  Kimberly Clark, s.r.o. 
Projektant:  Atelier Tsunami, s.r.o. 
Doba výstavby: 10 měsíců 
Orientační náklady: 188 mil. Kč            [22] 

3.4.2 Údaje o území 
 Staveniště je situováno na jihovýchodním okraji města Jaroměře v okrese 
Náchod, leží východně od osady Dolní Dolce a severozápadně od státní silnice Hradec 
Králové – Jaroměř. Od jihu je ohraničeno Doleckou ulicí, na západě místní komunikací 
– polní cestou, na východě výrobním areálem Stavba Jaroměř a ostatní zástavbou, od 
severu jsou volné pozemky. Staveniště se nachází v nadmořské výšce 263 – 264 m 
(Bpv), je téměř ploché se zcela nepatrným sklonem k jihu. Geomorfologicky lokalita 
náleží svou polohou Skalické tabuli, kterou údolí Labe dělí na dvě části, a to na 
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jihozápadní velichovskou a východní chvalkovickou. Jaroměř, a tím i území staveniště 
přísluší k velichovské tabuli. Území se vyznačuje značným rozšířením terasových 
náplav, terasové plošiny i svahy jsou zakryty sprašovými sedimenty.  
 S místní komunikací probíhající západně kolem areálu souvisí lokální 
biocentrum tvořené Doleckým rybníkem na Doleckém potoce v hlubokém terénním 
zářezu a přilehlým smíšeným lesem, do něhož nesmí být při výstavbě v žádném případě 
zasaženo. Takto byla koncipována již prvotní výstavba závodu.  
 Nově navržená výrobní a skladová hala TITUS je umístěna na nezastavěnou část 
pozemku stavebníka a přímo navazuje ze severní strany k výrobní hale SPIDER a ze 
západní strany k halám BRUTUS a NERO. 
 
 Jižní polovina území je zastavěna stávajícími objekty a plochami výrobního 
areálu firmy Kimberly Clark, s. r. o. V současnosti tento areál sestává ze stávajícího 
provozního objektu, výrobní a skladové haly VIOLA, výrobní haly CAESAR, SPIDER 
a NERO, distribuční a skladové haly BRUTUS včetně přilehlé administrativní budovy, 
objektů technického zázemí (SHZ, chlazení vzduchotechniky, chlazení kompresorů), 
komunikací a zpevněných ploch včetně manipulačních a parkovacích ploch, 
nezpevněných ploch opatřených parkovými úpravami, přípojek a venkovních instalací 
včetně obslužných technických objektů a areálového oplocení.  
 Stručný popis a funkce základních stávajících objektů označených písmeny dle 
výkresu stávající stavby.  
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3.4.3 Údaje o stávající stavbě 

 
Obr. 21: Výkres 1.NP stávající stavby [23] 
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A1 
 Administrativní a provozní budova. Zůstává rozdělena na jednotlivé sekce A – D 
v členění, které bylo uplatněno již při návrhu původního výrobního areálu. 
V čtyřpodlažní sekci „A“ jsou kromě hlavního vstupu, laboratoře a jednacích místností 
umístěny administrativní prostory s kompletním zázemím. Sekce je propojena 
s výrobním objektem v 1. NP i 2.NP fyzicky dveřmi, ve 2. i 3. NP vizuálně pevně 
prosklenými okny. Sekce „B“ je jedno a částečně dvojpodlažní. V přízemí se nachází 
dokončovací kuchyně s kompletním zázemím, jídelna, jednací místnost a komunikační 
prostory. Ve 2. NP je vedle spojujícího schodiště umístěna plynová kotelna 
se strojovnou ohřevu TUV. Z 1. i 2. NP je přístup do stejných podlaží navazujícího 
výrobního objektu. Je zajištěno optické propojení přes pevně prosklené stěny mezi 
jídelnou, chodbou a výrobní halou a ve 2. NP pak vstup do bloku šaten. Dvoupodlažní 
sekce „C“ obsahuje centrální hygienické zařízení (šatny, umývárny a pohotovostní 
WC). Jednopodlažní sekce „D“ zahrnuje personální vstup s místnostmi ostrahy a dále 
místnosti školicího střediska firmy se zázemím.  
 
VIOLA 
 Stávající výrobní objekt. Obsahuje výrobní a skladové prostory doplněné 
o příslušné obslužné a hygienické provozy včetně vestavěných prostor údržby 
dimenzovaných pro celý areál. 
  
CAESAR 
 Výrobní hala. Obsahuje prostory s instalovanými dvěma výrobními linkami 
a všechny navazující obslužné technologické, hygienické a technické provozy. 
V západní části haly je vloženo technické mezipatro pro umístění vzduchotechnických 
agregátů (vytápěcích/klimatizačních jednotek a bubnových filtrů Osprey), včetně 
výrobních technologických zařízení. 
  
SPIDER 
 Výrobní hala. Obsahuje prostory s instalovanými dvěma výrobními linkami 
a všemi navazujícími obslužnými technologickými, hygienickými a technickými 
provozy. Linka je instalována ve východní polovině haly. V západní části je vloženo 
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technické mezipatro s instalovanými vzduchotechnickými agregáty 
(vytápěcí/klimatizační jednotka a bubnový filtr Osprey) a drobnými technologickými 
zařízeními. K západní stěně haly přiléhá bezpečnostní železobetonové silo se zásobníky 
odpadního prachu. Zhruba v polovině délky severní obvodové stěny je přistavěn 
jednopodlažní objekt sloužící jako sociální zázemí haly SPIDER (WC muži a WC 
ženy). 
 
BRUTUS 
 Distribuční hala. Přístavbou této haly byly vytvořeny prostory pro dočasné 
skladování jednorázového hygienického zboží produkované výrobnou a jeho přípravu 
k expedici při použití kompletizovaného regálového systému pro palety s řízeným 
postupem jejich ukládání.  
 
A2 
 Administrativní a provozní budova, přistavěna k výše popisované hale 
BRUTUS, doplňuje distribuční a skladové prostory o potřebné provozní, technické, 
administrativní a hygienické zázemí. 
 
NERO 
 Výrobní hala a nejnovější část výrobního areálu. Přístavbou výrobní haly NERO 
ke skladové a distribuční hale BRUTUS byly vytvořeny prostory pro výrobu netkané 
textilie, jedné z klíčových surovin používaných pro výrobu dětských plen, jež je 
finálním výrobkem rozšiřovaného areálu Kimberly Clark v Jaroměři. Vlastní přístavba 
výrobní haly je jednopodlažní objekt bez podvěšené dopravy, kde v centrálním prostoru 
haly je umístěna hlavní výrobní technologie. Po obvodu haly jsou jedno a dvoupodlažní 
vestavky, kam jsou umístěny pomocné výrobní, skladovací a sociálně kancelářské 
provozy. K hlavnímu objemu haly přiléhá ze severní strany opláštěný přístřešek 
na skladovací sila hlavních výrobních surovin s prostorem pro doplňování zásobovacími 
nákladními automobily.           [22] 
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Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby: 
Parcelní číslo Výměra 

[m2] 
Katastrální 

území Druh pozemku Způsob ochrany Vlastník 

2407/1 46 128 Jaroměř [657336] Ostatní plocha            
Jiná plocha 

Rozsáhlé chráněné 
území 

Kimberly Clark, s.r.o. 
Karolínská 650/1 

Karlín, 18 600 Praha 8 

St.2407/10 35 070 Jaroměř [657336] Zastavěná plocha 
a nádvoří, č.p. 111 

Rozsáhlé chráněné 
území 

Kimberly Clark, s.r.o. 
Karolínská 650/1 

Karlín, 18 600 Praha 8 

2704/19 15 156 Jaroměř [657336] Orná půda Rozsáhlé chráněné 
území 

Kimberly Clark, s.r.o. 
Karolínská 650/1 

Karlín, 18 600 Praha 8 

2290/16 10 212 Jaroměř [657336] Ostatní plocha      
Ostatní komunikace 

Rozsáhlé chráněné 
území 

Kimberly Clark, s.r.o. 
Karolínská 650/1 

Karlín, 18 600 Praha 8 

Tab. 11: Seznam dotčených pozemků a staveb [22] 
3.4.4 Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 Výstavba se v celém svém navrženém rozsahu uskuteční na investorových 
pozemcích, určených pro rozvoj výrobního a skladového areálu. Její umístění přímo 
navazuje na stávající výrobní objekty a zároveň na prvotně stanovenou koncepci 
rozvoje areálu firmy Kimberly Clark v Jaroměři.  
 Stavba má výrobní charakter. Řídícím stavebním objektem celého navrhovaného 
záměru bude přístavba výrobního a skladového halového objektu připojeného ze severní 
strany ke stávající výrobní hale SPIDER a ze západu ke skladovému objektu BRUTUS. 
S ním bude provozně propojen.  
 Navržená přístavba je koncipována tak, aby byl umožněn i potenciální další 
rozvoj výrobního závodu v jeho výrobní části a samozřejmě i v potřebném zázemí, dále 
aby byla umožněna bezproblémová dopravní obslužnost a napojení objektů na potřebné 
inženýrské sítě. 
 
 Při návrhu nové haly je pokračováno v charakteru, materiálovém řešení 
i barevnosti obvodových plášťů dle stávajících výrobních a skladovacích objektů. 
Venkovní tvary přistavované budovy jsou opět velice jednoduché a navazující 
na budovu původní. Tu prodlužují severním směrem. Obdélníková hala o půdorysných 
rozměrech cca 161x72m je zastřešena plochou střechou s pultovými rovinami 
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s maximální výškou hřebene cca 13,7m nad upraveným terénem. Ze severu nová hala 
přímo navazuje na podélnou obvodovou stěnu stávající haly SPIDER. Do tohoto styku 
je zčásti vklíněna proluka o šířce cca 7,9m. Slouží jako požární únikový koridor 
a zároveň pro instalaci venkovních chladicích jednotek na vestavěné lehké ocelové 
plošině. Podél čelní západní stěny je umístěna nakládací rampa. Navazuje na hlavní 
areálovou objízdnou komunikaci.  
 Hlavní nosná konstrukce haly je navržená jako montovaná ze železobetonových 
prefabrikovaných tyčových prvků, opláštěná železobetonovými panely se zateplením 
a vrchním trapézovým plechem se svislým kladením. Ze severní strany, kde 
se předpokládá další rozvoj areálu, je hala opláštěná vodorovně kladenými 
pórobetonovými panely Ytong. Vnější povrch jednoplášťové střechy je navržen 
z asfaltových modifikovaných pásů s minerálním vsypem.         [22] 
 
Navrhované kapacity stavby 
SO03 – přístavba výrobní a skladové haly 
zastavěná plocha     10 457 m2 
obestavěný prostor     141 169 m3 
užitná plocha (1.np a 2.np) 
  - 1.np     10 326 m2    
  - 2.np     1 281 m2 
počet funkčních jednotek 
 - výroba     8 006 m2 
  - skladování    1 995 m2 
  - technické a technologické zázemí   1 573 m2 
  - sociální zázemí     33 m2  
počet pracovníků     45 v kategorii dělník, 5 v kategorii  
       technický pracovník, čtyřsměnný  
       provoz 
SO05 – nové zpevněné plochy 
asfaltové zpevněné plochy     592 m2 
betonová dlažba     605 m2  
stěrková plocha     348 m2 
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Spotřeba médií: 
Potřeba vody: 
  - pro sociální účely   2 080 m3/rok 
  - pro zvlhčování   8 000 m3/rok 
Spotřeba zemního plynu    250 000 m3/rok 
Spotřeba elektrické energie    15 000 MWh/rok        [22] 

3.4.5 Stavební objekty 
Rozdělení navrhované stavby na dílčí objekty je navrženo následovně: 
SO 01 skrývka ornice a podorničí, archeologický průzkum 
SO 02 hrubé terénní úpravy  
SO 03 přístavba výrobní a skladové haly – řídicí objekt celé výstavby 
SO 04 stavební úpravy stávajících objektů 
SO 05 rozšíření a úprava areálových komunikací a zpevněných ploch 
SO 06 úpravy a rozšíření areálových rozvodů inženýrských sítí 
SO 07 konečné terénní úpravy 
SO 08 ozelenění nezpevněných areálových ploch. 
 
SO 01 skrývka ornice a podorničí, archeologický průzkum 
 Skrývka ornice a podorničí bude provedena v místě výstavby nové výrobní 
a skladové haly a dále na ploše nově budovaných areálových zpevněných ploch 
a komunikací. Záchranný archeologický průzkum není nutné v rámci plánované akce 
provádět, protože byl v zájmové ploše již proveden v rámci předchozího rozvoje areálu. 
 Vytěžená ornice bude dočasně deponována na pozemcích investora a následně 
rozprostřena v rámci konečných terénních úprav na nezpevněné ploše areálu. 
  
SO 02 hrubé terénní úpravy 
 Stavebním objektem hrubých terénních úprav bude dána pracovní úroveň zemní 
pláně pro přístavbu výrobní haly. Dále bude provedena úprava zemní pláně na pracovní 
niveletu skladby areálových komunikací a zpevněných ploch. 
 Součástí hrubých terénních úprav je také stabilizace zemní pláně vápnem. 
 
SO 03 přístavba výrobní haly 
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 Přístavbou výrobní a skladové haly, která je řídicím objektem celé výstavby, 
budou vytvořeny prostory pro výrobu jednorázových dětských plenek, včetně 
skladování suroviny na jejich výrobu. Kromě hlavní výrobní plochy a skladové plochy 
jsou součástí nové haly i plochy pro pomocné technologické provozy a technické 
a sociální zázemí. 
 Vlastní hala je jednopodlažní obdélníkový objekt přiléhající ze severní strany 
ke stávající výrobní hale SPIDER. Z důvodů požární ochrany je cca polovina nové haly 
odsazena od stávajícího objektu a tato proluka vytváří únikový koridor a zároveň 
prostor pro vjezd požární techniky. 
 Nová hala je příčně rozdělena na dvě funkční části, a to výrobní a skladovací. 
Ve větší, výrobní části haly budou vytvořeny prostory pro umístění dvou výrobních 
linek a všech navazujících obslužných technologických a technických provozů. 
V západní části výrobní plochy haly bude vloženo technické mezipatro (procesní 
mezanin) pro umístění vzduchotechnických agregátů (cirkulačních jednotek, bubnových 
filtrů, rekuperačních jednotek, atd.) a potřebného technologického zázemí výrobní linky 
(recyklační hospodářství, potrubní rozvody včetně ventilátorů, atd.). Součástí mezaninu 
jsou také uzavřené vestavky pro distribuci elektrické energie (trafa s rozvodnami VN 
a NN), kompresorovna, úpravna vody, strojovna chlazení a vestavek pro sociální zázemí 
zaměstnanců (WC, úklidová místnost, odpočinková místnost, atd.). V severní části 
výrobní plochy haly je ponechán jeden modul jako rezerva pro případné umístění další 
výrobní linky. 
 Západní, samostatná část haly bude převážně využívána jako sklad suroviny pro 
výrobní technologii haly. Na tento sklad přímo navazuje manipulační prostor 
s vyrovnávacími můstky a vnější nakládací rampou pro nájezd dvou kamionů. Rampa 
navazuje na objízdnou asfaltovou komunikaci, která je hlavní dopravní tepnou 
výrobního areálu. Do této části haly je dále navržena plocha pro odpadové hospodářství 
a plocha pro nabíjení vysokozdvižných vozíků. V severozápadním rohu haly je umístěn 
jednopodlažní uzavřený vestavek s ventilovou místností SHZ a místností regulace 
a měření plynu. 
 Nadzemní část výše uvedeného únikového koridoru bude využita pro umístění 
chladicích jednotek. Budou osazeny na ocelové plošině s pororoštovými plechy. 
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 Hlavní nosná konstrukce haly je navržena jako železobetonová prefabrikovaná 
skeletová konstrukce. Rastr sloupů je uspořádán do pěti podélných modulů (3x 18m 
a 2x 9m) a 10-ti příčných modulů (6x 18m, 2x 14m, 1x 10m a 1x 13,2m). Celková délka 
a šířka haly je cca 161m x 72m. 
 Založení hlavní nosné konstrukce haly je řešeno jako hlubinné 
na železobetonových vrtaných pilotách o průměrech 630 a 900 mm a předpokládané 
délce 10 - 12 m s pilotovými patkami pod sloupy a pod obvodovými plášti navíc 
s přeloženými železobetonovými základovými prahy. Do základů budou rovněž vloženy 
příslušné prvky uzemňovací soustavy.  
 Opláštění haly bude z hlukových a protipožárních důvodů provedeno vodorovně 
kladenými železobetonovými prefabrikovanými panely uloženými na základové prahy 
a kotvenými k prefabrikovaným železobetonovým sloupům haly. Panely budou dále 
opláštěny sendvičovou zateplenou konstrukcí s tepelným izolantem z minerálních 
vláken a vrchním profilovaným plechem s lakovaným povrchem v odstínu, který 
respektuje barevné standardy společnosti Kimberly Clark. 
 Střešní plášť haly je řešen jako jednoplášťový s nosnými trapézovými plechy 
ukládanými na ocelové příhradové vaznice, zateplený deskami z minerálních vláken 
s vrchní krytou z asfaltových modifikovaných pásů s minerálním vsypem. Do střešního 
pláště budou ještě vloženy desky CETRIS pro zlepšení hlukově izolačních vlastností. 
Podlahy v celém rozsahu objektu (kromě dvoupodlažních vestavků) budou jednovrstvé 
průmyslové drátkobetonové tl. cca 200-250 mm, s povrchem tvořeným leštěným 
minerálním vsypem, spočívající na vodorovné hydroizolaci tvořené fóliovým 
hydroizolačním systémem a zlepšeném podloží upraveném vápenno-cementovou 
stabilizací v předpokládané tloušťce 700 mm. Skladba průmyslové podlahy, včetně 
vlastní tloušťky podlahové desky, bude upravena dle požadavků technologie. 
 V západní části je do výrobní plochy haly vestavěn procesní mezanin s nosnou 
ocelovou konstrukcí (sloupy a průvlaky) a železobetonovou podlahou ve výšce cca 
+5,000m od hlavní podlahy haly. Prostor pod a nad mezaninem slouží především pro 
umístění pomocných výrobních provozů, technického a sociálního zázemí. Součástí 
mezaninu jsou také uzavřené vestavky obezděné betonovými tvárnicemi v režném 
provedení. Svislé nosné konstrukce mezaninu a všech vestavků budou samostatně 
založeny, a to na kombinaci vrtaných pilot a základových prahů. 
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 Součástí výrobních linek budou také ocelobetonové mezaniny samostatně 
založené na pilotách, případně na podlaze podporované pilotovým roštem. Vlastní 
výrobní technologie je součástí samostatného projektu a dodávky. 
 Nedílnou součástí přístavby haly jsou také vnitřní rozvody příslušných 
potrubních a inženýrských sítí napojujících jak vlastní technologická zařízení, tak 
technické sociálně provozní zázemí a zajišťující potřebné parametry vnitřního prostředí. 
Inženýrské sítě budou převážně viditelné, zavěšené pod střešní konstrukcí nebo 
na samostatných potrubních mostech. 
 Vlastní výrobní technologie, včetně pomocných ocelových konstrukcí (výrobní 
plošiny, mezaniny, atd.), je součástí samostatného projektu a dodávky. 
 
SO 04 stavební úpravy stávajících objektů 
 Nově navrhovaná hala přiléhá k severní fasádě stávající výrobní haly SPIDER 
a k západní fasádě stávající skladové a distribuční haly BRUTUS. V rámci 
navrhovaných úprav dojde k demolici stávajícího zděného sociálního přístavku 
u severní fasády haly SPIDER. Dále bude upraveno opláštění v místě styků jednotlivých 
konstrukcí hal. K úpravám dojde také v rámci propojení provozů sousedicích hal 
vložením nových vrat a dveří. V hale BRUTUS bude demontována část regálů pro 
umožnění průjezdu obslužných vozíků. 
 Další stavební úpravy si vyžádá také plánované propojení technologie haly 
SPIDER s novou halou. Zde se předpokládá umístění baliček stávajících linek 
do nového výrobního prostoru přistavované haly. 
 
SO 05 rozšíření a úprava areálových komunikací a zpevněných ploch 
 Hlavní areálové komunikace a zpevněné plochy byly již provedeny v rámci 
předchozích etap výstavby výrobního areálu. 
 Součástí plánované akce bude pouze provedení manipulačních zpevněných 
ploch v okolí nové haly, především potom před západní fasádou haly, tady bude 
provedena nová asfaltová plocha navazující jednak na hlavní objízdnou komunikaci 
areálu a především potom zajišťující příjezd a manipulaci v místě nové nákladní rampy. 
Nová zpevněná plocha z betonové zámkové dlažby bude provedena také v místě 
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únikového koridoru mezi novou halou a severní fasádou haly SPIDER. Podél severní 
stěny haly bude proveden okapový chodník z jedné řady betonových dlaždic. 
 
SO 06 úpravy a rozšíření areálových rozvodů inženýrských sítí 
 Nový stavební objekt bude napojen na stávající areálové rozvody inženýrských 
sítí, které byly provedeny v rámci předchozích etap výstavby, a proto není nutné 
provádět nové přípojky na veřejné rozvody. Většina  areálových rozvodů je vedena 
podél západní fasády nové haly v rámci areálové objízdné komunikace. 
 
SO 07 konečné terénní úpravy 
 V rámci konečných terénních úprav budou nezpevněné plochy zbývající 
po realizaci nových stavebních objektů i areálových komunikací a zpevněných ploch 
strojně urovnány do projektované podoby a pokryty ornicí za použití části sejmuté 
ornice deponované pro tento účel v prostoru staveniště. 
 
SO 08 ozelenění nezpevněných areálových ploch 
 Po ukončení zemních prací prováděných v rámci etapy budou nezpevněné 
areálové plochy následně ozeleněny.            [22] 
 
 
3.5 Dodavatelská příprava stavební zakázky 
 V této části se budu zabývat dodavatelskou přípravou stavební zakázky. Ta bude 
provedena s pomocí programu Contec a jednotné klasifikace stavebních objektů 
(JKSO).   

3.5.1 Strukturní plán stavební zakázky 
 Průběh výstavby se dělí do různých fází, které na sebe navazují. Jedná se o tyto 
fáze: 

 iniciování 
 definování 
 plánování 
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 provádění 
 provozování 
 ukončení. 

  
 Výše uvedené etapy výstavby vychází ze životního cyklu stavby. Etapy 
iniciování a definování patří do předinvestiční fáze projektu, etapy plánování 
a provádění do investiční fáze, provozování a ukončení poté do fáze užívání.  
 Fáze iniciování, definování, plánování, provozování a ukončení jsou na straně 
investora. Já se zde budu zajímat hlavně o fázi provádění z pohledu zhotovitele. 

Obr. 22: Strukturní plán stavební zakázky pro etapu provádění  
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3.5.2 Zatřídění stavebních objektů 
 Všechny objekty jsou zatříděné dle třídníků JKSO (jednotná klasifikace 
stavebních objektů). Zatřídění je provedeno podle charakteristiky dané stavby. 
Je závislé na oboru a skupině, do které objekt patří, dále na materiálové charakteristice 
a druhu stavební akce. Zatřídění stavebních objektů je znázorněno v následující tabulce. 
 

  
Tab. 12: Zatřídění a ocenění stavebních objektů 

 
 V přiložené tabulce jsem provedl zatřídění stavebních objektů, včetně jejich 
následného ocenění podle rozpočtových ukazatelů průměrné rozpočtové ceny 
na měrnou a účelovou jednotku. Zatřídění a ocenění proběhlo u všech objektů na 
základě jejich objemu, měrné jednotky a jednotkové ceny. Jednotkové ceny byly 
zjištěny z databáze českých cenových standardů pro rok 2015. Po vynásobení 
jednotkové ceny a objemu jsem získal výslednou cenu za jednotlivé stavební objekty. 
Výsledkem toho je celková částka za celý stavební objekt. 
 
 Jak je v tabulce patrné, bylo nutné přistoupit k redukci ceny. Je to způsobeno 
tím, že se jedná o velký stavební objekt v podobě haly a u takového objektu dochází 
k velkému nadsazení celkové ceny. Jelikož se jedná o víceméně prázdnou halu, v níž 
nebude ze začátku žádná drahá technologie a bude zatím určena pouze pro skladování, 
byl jsem nucen procentuelně snížit cenu. K výpočtu snížení ceny byly použity tabulky 
struktury stavebních dílů a řemeslných oborů v procentech, kde jsem zkontroloval 
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obsažené položky. Jak již bylo napsáno, zatím se jedná o prázdné haly, a tudíž 
sem nespadaly všechny položky, popřípadě došlo k jejich snížení. Snížení proběhlo 
u SO03 - Přístavba výrobní a skladové haly, a to dokonce na pouhých 19,6% z původně 
vypočtené ceny ze dříve zmíněných důvodů velkého objemu a nezařízeného vnitřního 
prostoru. Cena byla upravena i z důvodu, aby se přibližně shodovala s cenou 
v nabídkovém rozpočtu. Ačkoliv se ceny neshodují přesně s rozpočtovými, odchylka je 
nepatrná a proto se jimi můžu i nadále řídit. 
 

3.5.3 Plán nákladů 
 Celkovou cenu, tzv. cenu základních rozpočtových nákladů, získáme sečtením 
všech propočítaných cen za jednotlivé stavební objekty. Z této ceny se následně 
vypočítají vedlejší rozpočtové náklady pomocí procentuální sazby ve výši 5% ze 
základních rozpočtových nákladů. Vedlejší rozpočtové náklady se využívají na pokrytí 
nákladů na zařízení staveniště. Dále je nezbytné započítat cenu za kompletační činnost. 
Je určena také procentuálně, a to ve výši 2% ze základních rozpočtových nákladů. 
Výsledná hodnota se získá součtem předchozích cen základních a vedlejších 
rozpočtových nákladů a kompletační činnosti. Tato hodnota se nazývá celková cena 
realizace stavebních objektů a objektů zařízení staveniště. Všechny tyto hodnoty jsou 
zapsány v následující tabulce. 
 
Základní rozpočtové náklady ZRN 95 930 026 
Náklady na stavební objekty, hodnoty získané z třídníků RUSO a JKSO.   
Vedlejší rozpočtové náklady VRN 4 796 501 
Náklady na zařízení staveniště, 5% ze ZRN.   
Kompletační činnost CK 1 918 601 
Náklady na kompletační činnost zhotovitele, 2% ze ZRN.   
Celková cena realizace stavebních objektů a objektů zařízení staveniště CRSO 102 645 128 
Hodnota získaná součtem tří předchozích                                                                          
CRSO = ZRN + VRN + CK   

 
Tab. 13: Plán nákladů stavební zakázky 

 Do plánu nákladů je potřeba zahrnout i další položku, kterou je celková cena 
projektové dokumentace pro provádění jednotlivých stavebních objektů. Tato cena se dá 
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určit stejně jako v předchozích případech procentuálně, popřípadě ji lze zjistit pomocí 
sazebníku UNIKA. V tomto případě jsem se rozhodl pro zajímavost využít druhou 
možnost a cenu projektové dokumentace vypočtu pomocí programu Honorář 2014 od 
společnosti PROTECH. Obsahuje Sazebník UNIKA 2014-2015 a Výkonový 
a honorářový řád. 

 
Obr. 23: Ohodnocení výkonových fází projektové činnosti v procentech 

  
 Prvním úkolem po otevření programu je vytvoření zakázky, kam se následně 
přidávají jednotlivé stavební objekty. Po vyplnění základních údajů je nutné vybrat 
i způsob výpočtu nákladů. Zde jsem zvolil výpočet dle sazebníku UNIKA, vydání 
z roku 2014, což je v této době nejnovější verze. Dále je možné vybrat si, za co se bude 
honorář určovat. Zde jsem se rozhodl pro výkonové fáze projektové dokumentace. 
V dalším kroku je potřeba vybrat obor stavby, v mém případě stavby spotřebního 
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průmyslu,  a dále zadat celkové náklady objektu. Při zadávání celkových nákladů na 
objekt je možné určit i pásmo náročnosti pomocí bodového systému. V následujícím 
kroku získáváme požadovaný navrhovaný honorář. Ten v tomto případě činí 14 337 100 
Kč.  
 
 Dalším krokem je výběr výkonových fází. Ty se následně zahrnou do výpočtu. 
Tyto fáze jsou procentuálně ohodnoceny, což je patrné na výše znázorněném obrázku. 
Vybral jsem výkonové fáze, které se týkají dokumentace pro provedení stavby včetně 
zabezpečení vstupních podkladů, projektové přípravy a smluvních vztahů. V posledním 
kroku je možné pouze snížit a nebo zvýšit konečnou cenu zadáním slevy a nebo 
navýšením. 

 
Obr. 24: Faktura za projektové činnosti 

 
Výstupem programu je faktura s konečnou cenou. Velkou nevýhodou demo verze 
programu je ovšem nepříliš kvalitní a profesionální výstup. Některá čísla jsou nahrazena 
otazníky. Tato cena se dá naštěstí dopočítat podle procentních sazeb z výkonu. 
 
 Jelikož už známe hodnotu položky celkové ceny projektové dokumentace pro 
provedení jednotlivých stavebních objektů, můžeme přikročit k dopočítání ceny 
dokumentace skutečného provedení stavby. Ta se určí procentuálně z celkové ceny 
projektové dokumentace. Dále dopočítáme i zisk, který se určí také procentuálně ze 
základních rozpočtových nákladů. Výsledkem je celková cena stavební zakázky. 
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Získáme ji sečtením všech předchozích nákladů. Pro lepší přehlednost budou hodnoty 
zapsány do tabulky stejně jako v předchozím případě. 
  
Hodnoty z programu Honorář 2014   
Navrhovaný honorář. 14 337 100 
Zabezpečení vstupních podkladů 1%. 143 371 
Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení 11%. 1 557 081 
Zabezpečení projektové přípravy pro stavební řízení 21%. 3 010 791 
Dopracování projektu pro provádění stavby 18%. 2 580 678 
Zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby 0%. 0 
Práce spojené s prováděním stavby 5%. 716 855 
Celková cena projektové dokumentace CPSO 8 008 776 
Celková cena projektové dokumentace pro provádění jednotlivých stavebních 
objektů.    
Hodnoty získány ze sazebníku UNIKA, programu Honorář 2014.   
Cena dokumentace skutečného provedení CDSO 1 601 755 
Cena dokumentace skutečného provedení stavby.   
Hodnoty získány sazbou 20% z CPSO.   
Celkový zisk ze zakázky Z 9 593 003 
Celkový zisk ze zakázky. 

  Hodnoty získány sazbou 10% ze ZRN. 
Celková cena zakázky CZ 121 848 662 
Celková cena zakázky   
CZ = CRSO + CPSO + CDSO + Z   

 
Tab. 14: Celkový plán nákladů stavební zakázky 

 
 Podle rozpočtových ukazatelů stavebních objektů a procentuálních sazeb vyšla 
celková cena ve výši 121 848 622 Kč. Tato cena je o něco vyšší, než jakou prezentovala 
firma u výběrového řízení, ovšem je výrazně nižší než původní orientační cena. Toto 
navýšení bylo ovšem očekávané, neboť se ocenění provádělo pomocí rozpočtových 
ukazatelů. Ty jsou méně přesné než detailní položkový rozpočet. Oproti ceně navržené 
u výběrového řízení, činí výsledné navýšení celkové ceny 15,5%. 
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3.5.4 Časový harmonogram 
 K sestavení časového diagramu stavební zakázky jsem jako podklad obdržel 
časový harmonogram všech stavebních objektů. Vznikl v rámci výběrového řízení na 
stavební zakázku. Z tohoto důvodu bylo nezbytné časový harmonogram zkontrolovat 
a přepracovat do realizovatelné podoby.  
 Pro zpracování časového harmonogramu jsem použil program MS Project 2010, 
ve kterém je možné zobrazit i časový graf k jednotlivým položkám. Jedná se o graf, 
který je založen na bázi Ganttova diagramu. Microsoft Project je součástí kancelářského 
balíku Microsoft Office a slouží k podpoře projektového řízení, správě zdrojů i úkolů 
a kontrole aktuálního stavu projektu. Kromě samotného zadávání položek lze zadávat 
i datum zahájení a dobu trvání činností. Program si následně sám dopočítá dobu 
ukončení a časovou rezervu. Dále také dokáže napojovat činnosti, což usnadňuje 
následnou manipulaci v případě změny některého z termínů, jelikož činnosti se poté 
posouvají automaticky. MS Project disponuje mnoha dalšími vlastnostmi k využití 
časového plánování, v tomto případě mi postačily pouze výše zmíněné. 
 Pro kontrolu jsem ještě zkusil naplánovat časový harmonogram v programu 
CONTEC. Po porovnání obou výstupů jsem se rozhodl vycházet z hodnot, které mi 
nabídl MS Project. Zde jsem přiložil pouze výřez z časového harmonogramu 
vytvořeného v programu CONTEC.  

 
Obr. 25: Časový harmonogram CONTEC 
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 Tab. 15: Časový harmonogram MS Project  
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 Časový harmonogram jsem dále využil pro sestavení výkazu lidských zdrojů. 
K tomu jsem použil program CONTEC. V něm bylo nezbytné zadat počet pracovníků 
již při tvorbě časového harmonogramu. Počet pracovníků jsem zadával s ohledem 
na plánovanou dobu výstavby, která byla v případě této stavební zakázky velmi krátká. 
Bohužel data, která jsem získal z CONTECu, nejsou plně využitelná, neboť jsem byl 
nucen uměle navýšit počet pracovníků. Tyto výstupy jsem dále konzultoval 
s odpovědným zástupcem stavební firmy. Společně jsme stanovili možné lidské zdroje, 
které může firma poskytnout na konkrétní stavební zakázku. Na následujícím obrázku 
uvádím výřez z programu CONTEC. Zde je patrný počet pracovníků. Ten je 
dvojnásobný, neboť se zvažovaly práce ve dvou směnách, což tento program nedokázal 
rozdělit. Celá tabulka bude pro ilustraci uvedena mezi přílohami. 

 
 Tab. 16: Časový harmonogram včetně plánu lidských zdrojů  

 
 Na přiloženém obrázku jsou vypsané jednotlivé činnosti s počtem pracovníků, 
dobou trvání, začátkem a koncem činnosti. V příloze bude přiložena časová linie dělená 
pro větší přehlednost po týdnech. Samotná stavební zakázka podle programu 
MS Project vyšla na přibližně čtyři měsíce, což i zhruba odpovídá délce výstavby, 
kterou udává stavební firma STRABAG, a.s. V programu CONTEC jsem plánoval 
pouze objemově nejvýznamnější objekt. Jeho výstavba je naplánována na tři měsíce. 
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Ke stejné době trvání výstavby jsem se dostal i v programu MS Project a odpovídá to 
i plánované době výstavby. 
 
 Jak jsem již zmínil dříve, lidské zdroje jsme plánovali hlavně se zástupcem 
stavební firmy. Průměrně se na stavbě pohybuje 30 až 40 pracovníků. Ze začátku, kdy 
se provádějí především přípravné práce, bývá počet do 20 pracovníků. Počet pracovníků 
se pochopitelně nadále zvyšuje podle prováděných prací. Nejvíc pracovníků se na 
stavbě pohybuje v listopadu, konkrétně v druhé polovině měsíce, kdy jejich počet 
dosáhne až na hodnotu 54. Ke konci se postupně počet pracovníků snižuje a to řádově 
až na 20 pracovníků. 
 
 Uvedený počet pracovníků je potřebný hlavně kvůli dimenzování zařízení 
staveniště. Je nutné zajistit dostatečné množství stavebních a sociálních zařízení.  

3.5.5 Finanční plán 
 Když už jsou všechny objekty oceněné a je i naplánován časový plán zakázky, 
může se přikročit k návrhu finančního plánu. Pro přehlednost budou náklady děleny po 
měsících.  
Kumulovaný součet příjmů 0 25 000 000 55 000 000 95 000 000 109 663 796 121 848 662 
Příjmy (zálohy) 0 25 000 000 30 000 000 40 000 000 14 663 796 12 184 866 
Zisk - - - - - - 
Časová osa srpen září říjen listopad prosinec leden 
Ztráta -420 142 -2 733 196 -204 834 -865 189 -2 591 863 - 
Výdaje 420 142 27 313 054 27 471 638 40 660 355 16 390 470 0 
Kumulovaný součet výdajů 420 142 27 733 196 55 204 834 95 865 189 112 255 659 112 255 659 
 

Tab. 17: Finanční plán 
 

 Jelikož se jedná z hlediska financí o relativně objemnou stavbu, zvolil jsem 
formu měsíčních záloh. Prostavěnost a čerpání finančních zdrojů je kontrolováno během 
kontrolních dnů, které probíhají každý týden. Navrhl jsem zde měsíční platbu 
prostavěných výdajů. Jedná se pouze o zálohy, proto to nejsou přesné částky. Celou 
dobu výstavby tak bude stavební firma v mírné ztrátě, což by ovšem k její velikosti 
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a zázemí neměl být problém. Investor doplatí zbylé peníze až po dokončení stavby. 
Tyto peníze, neboli zádržné, do té doby slouží jako záloha na případné opravy. Zádržné 
je sjednané předem smluvně, a to ve výši 10% z celkové ceny zakázky.  
 
 Pro lepší představu ještě přikládám graf. Zde jsou znázorněny kumulované 
příjmy a kumulované výdaje. Je patrné, že díky měsíčním zálohám nevznikají velké 
výkyvy mezi křivkami. Ty se téměř překrývají. V tabulce i grafu je také patrné, že ze 
začátku dostává zhotovitel menší zálohy, které se následně zvyšují. Opět v návaznosti 
na aktuální prostavěnost a potřebu financí. Na konci grafu je dobře vidět zmíněné 
zádržné jakožto garance oprav v podobě nedoplacené zálohy investora vůči stavební 
firmě. 
  

 
Obr. 26: Průběh nákladů a výnosů dle finančního plánu 
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3.6 Zařízení staveniště 
3.6.1 Zhodnocení staveniště 
 Staveniště se nachází na jihovýchodním okraji města Jaroměře v areálu firmy 
Kimberly Clark, s.r.o., severozápadně od státní silnice Hradec Králové - Jaroměř. 
Od jihu je ohraničeno Doleckou ulicí, která slouží i jako příjezdová komunikace 
k areálu. Dále je areál ohraničen na západní straně místní komunikací, se kterou souvisí 
lokální biocentrum tvořené Doleckým rybníkem na Doleckém potoce s přilehlým 
místním lesíkem, který nesmí být stavbou nijak zasažen. 
  
 Pozemek stavby je po celém obvodu oplocen. Jižní polovina území je zastavěna 
výrobními objekty a plochami Kimberly Clark, s.r.o. Aktuálně areál sestává z výše 
popsaných výrobních a skladovacích objektů Viola, Caesar, Spider, Nero, Brutus 
a přiléhajících administrativních budov, dále komunikací, zpevněných i nezpevněných 
ploch, manipulačních a parkovacích ploch, přípojek, venkovních instalací a oplocení. 
Přímo na pozemku investora se nenacházejí žádné dřeviny, stavba bude prováděna na 
vlastním pozemku investora. Stavební výroba bude probíhat přímo na staveništi.  
 
 Stávající inženýrské sítě jsou vedeny přímo na pozemku investora. Aby nedošlo 
k poškození stávajících sítí, je nutné předat před zahájením stavebních prací písemný 
doklad o existenci a umístění inženýrských sítí včetně vytyčení tohoto vedení. 
 

3.6.2 Odvodnění a napojení staveniště na zdroje energií 
 Uvažovaný záměr nebude mít vliv na charakter odvodnění oblasti ani změny 
hydrogeologických charakteristik z hlediska ovlivnění podzemních vod, průtoky 
a vydatnost vodních zdrojů. Kvůli nárůstu zastavěných a zpevněných ploch dojde 
k navýšení množství srážkové vody, která je odvedena do recipientu. To ovšem 
nezpůsobí podstatnou změnu oproti stávajícímu stavu. V roce 2003 proběhlo měření 
vlivu zastavěných a zpevněných ploch na průtoky v Jezbinském potoce. Výsledek 
potrvedilo, že vlivem nárůstu zastavěných a zpevněných ploch nedochází k nárůstu 
povodňových průtoků. 
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 Odběr vody pro potřeby stavby je možný po napojení na stávající vodovodní 
přípojku. Na tuto přípojku se osadí vodoměr pro měření spotřeby vody. Odběr elektřiny 
bude zajištěn ze stávajícího objektu pomocí rozvaděčů. Bude zde připojen i elektroměr 
pro měření spotřeby energie. 

3.6.3 Dopravní systém staveniště 
 Napojení dopravního systému staveniště je řešen z ulice Dolecké, která 
se nachází na jižní straně areálu. U vjezdu na staveniště je zřízena brána, kde 
se kontroluje příjezd a odjezd vozidel. Doprava na staveništi bude jednosměrná 
a doprava materiálu bude zajištěna pomocí nákladních aut. Drobný materiál bude 
přemisťován lidskou silou. Aby nedocházelo k znečištění veřejné komunikace, 
u výjezdu ze staveniště bude zřízena zpevněná plocha pro očištění vozidel vyjíždějících 
ze stavby.  
 

3.6.4 BOZP 
 S ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví třetích osob bude staveniště 
situováno v prostorech, kde bude vstup nepovolaným osobám zakázán. To by mělo být 
zajištěno i pomocí výstražné informační cedule. Bude obsahovat název stavby, název 
a zástupce investora, architekta, projektanta, generálního dodavatele včetně jeho 
zástupce, hlavního stavbyvedoucího, technický dozor, termíny výstavby a telefonické 
spojení. Staveniště bude po celém obvodu oploceno do výšky 1,80m. Vstup 
na staveniště bude zajištěn bránou, kterou bude hlídat vrátný. Ten bude mít také na 
starosti kontrolu přijíždějících a odjíždějících vozidel. Kromě informační cedule bude 
dále u vstupu vyvěšena cedule s nápisem stavba povolena. Tato cedule musí být 
nezbytně umístěna po celou dobu provádění stavby na viditelném místě. 
 
 Celé staveniště a všichni pracovníci se musí řídit základními bezpečnostními 
předpisy, jmenovitě potom zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a také nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, ve znění předpisů pozdějších. Mimo to bude zhotovitel dodržovat 
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veškerá nařízení a pokyny TDI, která budou zhotoviteli sdělena dohodnutou formou. 
Každý pracovník, který se bude na stavbě pohybovat, bude předem řádně proškolen 
a poučen o bezpečnosti práce. Toto školení bude probíhat ještě před vstupem 
pracovníka na staveniště a bude zaznamenáno ve stavebním deníku a podepsáno 
stavbyvedoucím. Všichni pracovníci mají povinnost používat ochranné pracovní 
pomůcky a dbát na bezpečnost práce. Zaměstnavatel má povinnost zabezpečit pro 
každého pracovníka zmíněné ochranné pracovní pomůcky. Tyto pomůcky jsou: 
pracovní přilby, vesty, rukavice, brašny na nářadí a pro práce ve výškách ochranné 
pásy, jisticí lana atd. V případě snížené viditelnosti je zhotovitel povinen staveniště 
řádně osvětlit.  
 
 Kromě všeobecných požadavků na bezpečnost práce a ochranu zdraví danou 
zákonem má zhotovitel svůj vlastní systém zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci zpracovaný ve formě firemní směrnice, která musí být schválena statutárním 
zástupcem firmy. Na základě směrnice musí zhotovitel zpracovat před zahájením prací 
plán zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pro konkrétní stavební akci. 
Na staveništi budou jednoznačně stanoveny pravomoci a povinnosti jednotlivých 
pracovníků vzhledem k úkolům v oblasti BOZP. 
 

3.6.5 Požární ochrana 
 Při práci na staveništi může při neopatrném zacházení s hořlavými předměty 
dojít k požáru a z toho důvodu je nutností po celou dobu provádění díla dodržovat 
veškeré právní a ostatní předpisy související s požární ochranou tak, jak to požaduje 
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění předpisů pozdějších a dále pokyny 
TDO. Zhotovitel je povinen v rámci školení BOZP proškolit pracovníky i v rámci 
požární ochrany. To znamená, že každý pracovník by měl provádět veškeré práce 
na staveništi tak, aby zbytečně nevytvářel požární nebezpečí, měl by se snažit 
v maximální míře vyloučit činnosti vyžadující použití otevřeného ohně. S tím souvisí 
i neustálé odstraňování odpadového materiálu. Pálení odpadových a jiných materiálů 
na otevřeném ohništi je přísně zakázáno. V případě použití otevřeného ohně je nutné 
zabezpečit všechna nezbytná technická a organizační opatření k eliminaci požárního 
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nebezpečí a zábraně vzniku požáru. V případě svařování a řezání plamenem je 
zhotovitel povinen dodržovat ustanovení příslušných norem, a to zejména ČSN 05 
0601. V rámci požární ochrany je povinností zabezpečit únikové cesty v případě požáru 
a také přístupné příjezdové cesty pro zásahové jednotky hasičského záchranného sboru. 
 

3.6.6 Ochrana životního prostředí 
 Práce na staveništi mohou mít negativní dopad na své okolí. Z toho důvodu musí 
zhotovitel vypracovat systém opatření k minimalizování těchto negativních dopadů. 
Systém ochrany životního prostředí by měl vycházet a dodržovat zákon č. 17/1992 Sb., 
o životním prostředí, ve znění předpisů pozdějších a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění předpisů pozdějších. Zhotovitel by měl používat materiály 
a obaly nezatěžující životní prostředí, stroje v dobrém technickém stavu se sníženou 
hlučností. 
 
 Zhotovitel musí mít dále vyřešeno nakládání s odpady, vést jejich evidenci 
a likvidovat je tak, aby byla dodržena příslušná ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, ve znění předpisů pozdějších, a Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění předpisů pozdějších.  
 
 Dovážení odpadů na staveniště je zakázáno. Dále je zakázáno dopravovat 
odpady a zbavovat se jich v areálu staveniště. Tím jsou myšleny například zbytky 
materiálu na korbě nákladního vozidla, poškozený materiál určený pro stavbu nebo 
odpad vznikající při údržbě a opravě vozidel. Zhotovitel, potažmo každý pracovník, má 
povinnost předcházet vzniku odpadů. Pokud odpad vznikne, jeho původce je za něj 
zodpovědný a měl by zajistit odstranění vzniklého odpadu. S  odstraněním odpadů úzce 
souvisí i třídění opadů dle jednotlivých druhů a kategorií. Zhotovitel je povinen značit 
a evidovat nebezpečný odpad a měl by mít povolení nakládat s nebezpečnými odpady. 
Zhotovitel si smluvně zajistí dodavatelskou firmu na odvoz a likvidaci odpadu. 
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Číslo odpadu Název odpadu Původ Kód druhu odpadu Způsob likvidace Zajištění 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Stavba O Odvoz Dodavatel 
08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 Stavba O Odvoz Dodavatel 
08 04 09 Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Stavba O Odvoz Dodavatel 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem     08 04 09 Stavba O Odvoz Dodavatel 
08 04 99 Odpady jinak blíže neurčené Stavba O Odvoz Dodavatel 
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů Stavba O Odvoz Dodavatel 
12 01 02 Úlet železných kovů Stavba O Odvoz Dodavatel 
12 01 20 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky Stavba O Odvoz Dodavatel 

1201 21 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20 Stavba O Odvoz Dodavatel 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Stavba O Odvoz Dodavatel 
15 01 02 Plastové obaly Stavba O Odvoz Dodavatel 
15 01 03 Dřevěné obaly Stavba O Odvoz Dodavatel 
15 01 04 Kovové obaly Stavba O Odvoz Dodavatel 
15 01 06 Směsné obaly Stavba O Odvoz Dodavatel 
15 01 07 Skleněné obaly Stavba O Odvoz Dodavatel 
17 01 01 Beton Stavba O Odvoz Dodavatel 
17 01 02 Cihly Stavba O Odvoz Dodavatel 
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky Stavba O Odvoz Dodavatel 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 Stavba O Odvoz Dodavatel 
17 02 01 Dřevo Stavba O Odvoz Dodavatel 
17 02 02 Sklo Stavba O Odvoz Dodavatel 
17 02 03 Plasty Stavba O Odvoz Dodavatel 
17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné Stavba O Odvoz Dodavatel 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet Stavba O Odvoz Dodavatel 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 Stavba O Odvoz Dodavatel 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 Stavba O Odvoz Dodavatel 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem                 17 08 01 Stavba O Odvoz Dodavatel 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly                 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 Stavba O Odvoz Dodavatel 

 
Tab. 18: Tabulka odpadů ze stavební činnosti 
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 Pracovníci nesmějí na staveništi ohrožovat jakost nebo nezávadnost vod, 
narušovat přírodní prostředí, zhoršovat odtokové poměry, poškozovat břehy atd. 
Prakticky to znamená, že by se pracovníci měli pohybovat s technikou ohleduplně, 
neporušovali vodoteče, zabraňovali únikům a úkapům pohonných hmot, olejů 
a chemikálií, náležitě s nimi manipulovali a skladovali je dle platných předpisů. To platí 
zejména pro činnosti prováděné na nezpevněné ploše. 
 
 Zvýšený ohled je třeba brát i na ochranu ovzduší, Pracovníci jsou povinni 
v areálu staveniště dodržovat s vozidly předepsanou rychlost, nevířit nadměrně prach, 
popřípadě zajistit kropení příliš prašného povrchu. V areálu staveniště je navíc zakázáno 
spalovat jakýkoliv odpad a materiály. 
 
 Nesmí se ani zapomenout na ochranu zeleně, které je v okolí staveniště hodně. 
Pracovníci by měli být na staveništi obezřetní a ohleduplní k okolní zeleni, neměli by 
poškozovat nebo nějak ničit dřeviny. To platí obzvlášť pro zachování vzrostlé zeleně.  
 

3.6.7 Objekty zařízení staveniště 
 Provozní zařízení staveniště slouží k zajištění řádného provozu při realizaci 
stavby. Především k zajištění bezpečnosti práce, dopravy a skladování materiálů, 
dodávek energií, zajištění efektivního řízení a administrativy stavby a k zajištění 
provozu strojů a ostatních mechanismů. Vjezd a výjezd ze staveniště bude opatřen 
uzamykatelnou bránou s vrátnicí. Stávající vrátnice je až do začátku realizace využívána 
investorem, poté bude využívána zhotovitelem. 
 
 Provozní zařízení staveniště dále sestává ze skladů a skládek, zpevněných 
a nezpevněných ploch. Na staveništi bude větší skládka pro dočasné skladování s ním 
a následnou manipulaci s ním. Jako uzamykatelný sklad bude použit skladový kontejner 
AB-Cont o velikosti 6x3m pro nářadí a materiál podléhající klimatickým vlivům. 
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Obr. 27: Skladový kontejner AB-Cont [24] 

 
Popis Plocha [m2] Využití Konstrukce 
Uzamykatelné sklady 36 Materiál podléhající klimatickým vlivům, nářadí 

Skladový kontejner 
Skladovací a manipulační plochy volné 432 Materiál odolný vůči klimatickým vlivům Zpevněná plocha 

 Tab. 19: Sklady a skládky na staveništi 
 
 Na staveništi budou dále kanceláře pro technický dozor investora, hlavního 
stavbyvedoucího a stavebního mistra. Tyto kanceláře budou tvořeny z mobilních 
obytných buněk AB 6/3m, které obsahují kompletní elektroinstalaci a topení, ocelové 
dveře a plastové okno.  

 
Obr. 28: Obytná buňka AB 6/3m [24] 
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 Pro koordinační porady během kontrolních dní bude využívána sestava buněk 
od AB-Cont. Tato sestava vznikne spojením tří klasických kontejnerů vedle sebe bez 
bočních stěn. Sestava obsahuje kompletní elektroinstalaci a vytápění, jedny ocelové 
dveře a tři plastová okna.  

 
Obr. 29: Trojitá buňka - TB [24] 

 
 Výrobní zařízení staveniště bude ve formě zpevněné plochy a bude využíváno 
pro montáž větších stavebních částí objektu. Montáž menších stavebních částí se může 
připravovat přímo v objektech. 
 
 Opravny a údržbářské dílny na staveništi nebudou. V případě poruch budou 
všechny stroje spravovány v odborných servisech mimo staveniště. Na drobné poruchy 
není potřeba zřizovat speciální prostory. 
 
 Sociální zařízení staveniště bude sestaveno z mobilních buněk určených jako 
šatny pro maximální počet pracovníků, který je 54. Tudíž bude potřeba využít čtyři 
mobilní obytné buňky AB 6/3m. Jsou to stejné buňky, jaké bude mít k dispozici 
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technický dozor investora, hlavní stavbyvedoucí a stavební mistr. Počet buněk bude po 
celou dobu realizace stavby stejný. Jelikož doba realizace je relativně krátká, nemělo by 
význam vozit buňky na etapy. Jídelna přímo na staveništi nebude nutná, neboť investor 
má přímo v areálu Kimberly Clark vlastní stravovací zařízení, kde se mohou stravovat 
i pracovníci ze stavby. Potřebná nebude ani ubytovna, jelikož staveniště se nachází 
v denní dojezdové vzdálenosti od sídla formy zhotovitele. Naopak na stavbě budou 
nutné umývárny pro maximální počet 54 pracovníků. Pro takový počet pracovníků by 
mělo postačovat osm umyvadel, čtyři sprchové kabiny, dva záchody a jeden pisoár. 
K tomu budou využity následující buňky. Sanitární buňka - SB7, což je největší 
sprchovací buňka v nabídce AB-Cont obsahující čtyři sprchové kabinky, šest umyvadel, 
elektrický boiler a kompletní elektroinstalaci včetně vytápění. K tomu bude dále 
pořízena toaletní kabina s názvem Mobilní WC - TK4, která je rozdělena na dvě části 
obsahující záchod a umyvadlo. Buňka obsahuje také dvakrát průtokový ohřívač, 
kompletní elektroinstalaci a vytápění. Poslední a velice důležitou buňkou je buňka pro 
zdravotní službu první pomoci. Tato buňka obsahuje jedno lůžko pro akutní případy. 
Pro tyto účely poslouží obytná buňka AB 6. 
 

 
 

Obr. 30: Toaletní kabina - TK 4 [24] 
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Obr. 31: Sanitární buňka - SB 7 [24] 

 
 Všechny navržené buňky jsou v modulových rozměrech a budou sestaveny 
do takového tvaru, aby zabíraly co nejméně místa na staveništi a aby jejich rozmístění 
bylo efektivní a logické. Všechny buňky jsou vybaveny elektroinstalací a vytápěním. 
U sanitární buňky a mobilního WC je vytápění za příplatek. Všechny buňky budou 
dodány včetně zařizovacích předmětů a povrchových úprav.  
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3.6.8 Dimenzování vodovodní přípojky 
Výpočet max. potřeby vody pro zařízení staveniště 

  
A  pro stavební potřeby - stavební část 
  měrná 

jednotka množství stř.norma potřebné množství 
    m.j./den litry litry/den 
výroba betonu m³ 20 250 5 000,00 
ošetření betonových konstrukcí m³ 50 200 10 000,00 
výroba malty m³ 2 200 400,00 
mytí vozidel ks 5 1 200 6 000,00 
          
          
mezisoučet A 21 400,00 

  
B  pro sociální a hygienické potřeby 
  předpokl. počet 

prac. stř.norma potřebné množství 
    l/prac/den litry/den 
soc. zařízení bez sprch 54 30 1 620,00 
sprchy 54 45 2 430,00 
        
        
mezisoučet B 4 050,00 

  
C voda pro technologické účely 
        0,00 
mezisoučet C 0,00 

 Tab. 20: Dimenzování vodovodní přípojky 
 D   pro požární účely - minimální vydatnost hydrantu 3,3 l/sec dle ČSN 736622 

Výpočet sec. potřeby vody  Qn 
Qn  =  (1,5*A  +  2,7*B  +  C)  /  (8*3600) 
Qn  =  (1,5*21 400  +  2,7*4 050  +  0)  /  
(8*3600) 
Qn  =  1,494 l/sec 

 
Vypočtená hodnota Qn = 1,494 l/sec je menší než hodnota D = 3,3 l/sec uvažovaná pro 
požární bezpečnost. V důsledku toho budeme dále z bezpečnostního hlediska uvažovat 
hodnotu D = 3,3 l/sec. 
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3.6.9 Dimenzování elektro přípojky 
Výpočet max. příkonu el. energie pro staveništní provoz 

  
P 1 I

nst
alo

van
ý vý

kon
 el.m

oto
rů n

a st
ave

ništ
i 

    předpoklad nasazení v jednotlivých obdobích 
stavební stroje příkon září říjen listopad prosinec 
typ kW ks kW ks kW ks kW ks kW 
míchačka betonu 5 2 10 1 5 1 5 0 0 
ruční míchačka betonu 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
svářecí transformátor 9,8 1 9,8 1 9,8 1 9,8 1 9,8 
omítací stroj 4 0 0 0 0 2 8 2 8 
vibrační zařízení 2,3 2 4,6 2 4,6 0 0 0 0 
kladivo bourací 1,5 3 4,5 3 4,5 3 4,5 3 4,5 
bruska úhlová 2,2 4 8,8 4 8,8 4 8,8 4 8,8 
vrtačka příklepová 1 4 4 4 4 4 4 4 4 
vysavač stavební 1,2 1 1,2 1 1,2 1 1,2 1 1,2 
svítidlo přenosné halogenové 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
drobné nářadí 12 1 12 1 12 1 12 1 12 

P1 celkem kW     59,9   54,9   58,3   53,3 

P 2 I
nst

alo
van

ý vý
kon

 vni
třní

ho 
osv

ětle
ní 

    předpoklad nasazení v jednotlivých obdobích 

osvětlované prostory instal. příkon září říjen listopad prosinec 
  kW/m² m² kW m² kW m² kW m² kW 
vnitřní osvětlení budovaných objektů 0,006 0 0 1045,6 6,27 1045,6 6,27 1045,6 6,27 
kanceláře 0,02 72 1,44 72 1,44 72 1,44 72 1,44 
umývárny, šatny, WC 0,01 144 1,44 144 1,44 144 1,44 144 1,44 
sklady, garáže 0,008 36 0,29 36 0,29 36 0,29 36 0,29 

P2 celkem kW     3,17   9,44   9,44   9,44 

P 3 I
nst

alo
van

ý vý
kon

 
ven

k.os
vět

len
í     předpoklad nasazení v jednotlivých obdobích 

druh prací instal. příkon září říjen listopad prosinec 
  kW/m² m² kW m² kW m² kW m² kW 
zemní práce 0,005 320 1,6 0 0 0 0 0 0,0 
stavebně-montážní 0,01 42,45 0,42 42,45 0,42 42,45 0,42 42,45 0,42 

P3 celkem kW     2,02   0,42   0,42   0,42 
 

Tab. 21: Dimenzování elektro přípojky 
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Výpočet Pc: 
Pc  = ( K /cosφ) * ( K1*P1 + K2*P2 + K3*P3 ) 
Pc celkový výkon kVA 
K koeficient ztráty ve vedení (1,1) 
cosφ účiník (0,75-0,80) 
K1 koeficient současnosti el. Motorů (0,6-0,75) 
K2 koeficient současnosti vnitřního osvětlení (0,80) 
K3 koeficient současnosti vnějšího osvětlení (1,00) 
P1 součet výkonů el.motorů 
P2 součet výkonů vnitřního osvětlení 
P3 součet výkonů venkovního osvětlení 
Pc1 = (1,1/0,775) * (0,675*59,9 + 0,8*3,17 + 1,0*2,02) 
Pc1 = 63,86 kW 
Pc2 = (1,1/0,775) * (0,675*54,9 + 0,8*9,44 + 1,0*0,42) 
Pc2 = 63,93 kW 
Pc3 = (1,1/0,775) * (0,675*58,3 + 0,8*9,44 + 1,0*0,42) 
Pc3 = 67,17 kW 
Pc4 = (1,1/0,775) * (0,675*53,3 + 0,8*9,44 + 1,0*0,42) 
Pc4 = 62,38 kW 
Přípojku je nutné dimenzovat na období, ve kterém je hodnota Pc maximální. 
Pc max = 67,17 kW 
 
 Při výpočtu instalovaného výkonu vnitřního osvětlení budovaných objektů jsem 
přikročil k redukci celkové spotřeby energie. Učinil jsem tak z důvodu vysokých 
nákladů. Práce nebudou probíhat v celém areálu, ale budou prováděny po částech. Právě 
proto jsem původní plochy snížil o 90%, aby vše odpovídalo reálnému využití. 
K redukci došlo i v případě instalovaného výkonu venkovního osvětlení. Jelikož práce 
probíhají přes den, není zde potřeba používat venkovní osvětlení. To bude využíváno 
pouze v nutných případech, kdy bude snížená viditelnost.  
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3.6.10 Kalkulace zařízení staveniště 
 Nyní, když už jsou známy všechny objekty potřebné pro staveniště, je možné 
provést kalkulaci zařízení staveniště a díky tomu zjistit, zda nepřesáhne námi dříve 
zvolenou procentuální sazbu. 
 
Položka Výpočet Cena 
Technický dozor 0,5% ze ZRN 0,005 * 95 930 026 Kč 479 650,13 

Cena za vodu ( 43 027 l/den = 43,027 m3/den ) 43,027 m3/den * 41,74 Kč/m3 * 114 dní 204 590,80 

Cena za elektřinu 67,17 kWh/den * 4,95 Kč/kWh * 114 dní 37 904,03 
Pronájem jeřábu   3 411 360,00 
Tatra 148 AD 20 8 km * 35 Kč/km + 8 hod * 830 Kč/hod * 12 dní 79 960,00 
Liebherr LTM 1030 - 2.1 60 km * 50 Kč/km + 8 hod * 1 100 Kč/hod * 80dní 707 000,00 

Liebherr LTM 1055 - 3.2 60 km * 70 Kč/km + 8 hod * 2 000 Kč/hod * 90dní 1 444 200,00 

Liebherr LTM 1060 - 3.1 60 km * 70 Kč/km + 8 hod * 2 100 Kč/hod * 70dní 1 180 200,00 
Pronájem mobilních buněk   278 400,00 
Skladový kontejner 2 100 Kč/měsíc * 4 měsíce * 2 ks 16 800,00 
Obytná buňka AB 2 200 Kč/měsíc * 4 měsíce * 11 ks 96 800,00 
Mobilní WC TK 4 7 900 Kč/měsíc * 4 měsíce * 1 ks 31 600,00 
Sanitární buňka SB 7 9 900 Kč/měsíc * 4 měsíce * 1 ks 39 600,00 

doprava na staveniště 2 * 15 ks * 2 100 Kč 63 000,00 
naložení/vyložení 15 ks * 1 100 Kč 16 500,00 

úklid buňky 2 * 700 Kč + 11 *  900 Kč + 1 400 Kč + 1 400 Kč 14 100,00 
Celkem    4 411 904,96 

 Tab. 22: Kalkulace zařízení staveniště 
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 Jak je z tabulky zřejmé, technický dozor investora jsem uvažoval po celou dobu 
výstavby a jeho odměna byla spočítána procentuálně jako 0,5% ze základních 
rozpočtových nákladů. Cena za vodu byla spočítána jako průměrná denní spotřeba 
vynásobená odpovídající cenou stanovenou pro rok 2014 pro místo, kde bude stavba 
prováděna a dále počtem dní, po které bude voda odebírána. Obdobně jsem provedl 
výpočet v případě spotřeby elektrické energie. 
  
 Nejvýznamnější položkou při kalkulaci zařízení staveniště byl pronájem jeřábů. 
Těch bylo použito hned několik typů. Každý jeřáb byl zvlášť spočítán podle dojezdové 
vzdálenosti na staveniště, ceny pronájmu na jednu hodinu a počtem dní, po které bude 
na stavbě používán.  
 
 Poslední položkou v kalkulaci zařízení staveniště byl pronájem buněk. Zde se 
platí jejich nájem po měsících. U každé pronajaté buňky se dále do ceny započítává 
doprava na staveniště, včetně odvozu ze staveniště, dále naložení a vyložení buňky 
a také s poplatkem za vyčistění. 
 
 Celkem vyšla cena za zařízení staveniště na 4 411 904,96 Kč, při procentuální 
sazbě 5% ze ZRN, vyšla cena na 4 796 501 Kč. Řekl bych, že se zde jedná pouze 
o malou nesrovnalost. Cenu by bylo možné snížit především v položce pronájmu jeřábů. 
Je možné, že zhotovitel by byl schopný sjednat si nižší cenu pronájmu jeřábů a tím by 
došlo k znatelné cenové úspoře. Celkově je zde ještě malá rezerva. Může sloužit 
například na pokrytí nákladů za pohonné hmoty strojů, odvoz odpadů, popřípadě může 
tvořit zisk.  

3.6.11 Výkres zařízení staveniště 
 Pro svojí velikost bude tento výkres připojen jako příloha. 
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4 Závěr 
 Cílem této diplomové práce bylo řízení konkrétní reálné stavební zakázky. Touto 
stavební zakázkou bylo nutné si projít, připravit ji a následně naplánovat. Předmětem 
plánování byla podrobná analýza a následně vypracování dokumentace dodavatelské 
přípravy.  
 
 V teoretické části jsem postupně objasnil pojmy týkající se problematiky 
projektového řízení. Nejdříve jsem vysvětlil základní pojmy projekt, management a dále 
proces řízení projektu, kam spadá především definování projektových cílů a plánování 
projektu. Následně jsem se zaměřil na důležitou kapitolu, bez jejíž znalosti by se neměl 
obejít žádný manažer. Touto kapitolou je vedení lidí na projektu. Sem spadá 
organizování projektového a podpůrného týmu a role manažera na projektu. Pro 
manažera je velice důležitá i komunikace s ostatními účastníky výstavby, proto jsem 
této tématice věnoval alespoň jednu kapitolu. Nedílnou součástí průběhu řízení stavební 
zakázky je i monitorování a kontrola projektu, které vedou ke konečnému uzavření 
projektu. Tyto teoretické poznatky jsem následně zužitkoval při tvorbě praktické části, 
kde jsem se soustředil přímo na řízení stavební zakázky. 
 
 K praktické části diplomové práce mi nejdříve část podkladů poskytla společnost 
Kimberly Clark, s.r.o. Ovšem ta jako investor neměla zrovna nejlepší podklady, a proto 
jsem obdržel většinu podkladů od zhotovitelem, kterým je Strabag a.s. Tyto podklady 
mi sice pomohly, ale i tak jich ve výsledku bylo málo. Díky tomu jsem si musel udělat 
svou vlastní přípravu této zakázky a zpracovat pro ni dokumentaci dodavatelské 
přípravy stavby.  
 
 Na začátku praktické části jsem představil investora. Nejdříve jsem se zmínil 
o bohaté historii této společnosti, dále jsem popsal jeho působení ve světě a hlavně 
potom závod, který sídlí v Jaroměři a kde jsem řešil stavební zakázku. Dalším bodem 
bylo seznámení se s výběrovým řízením na zhotovitele. Do tohoto výběrového řízení 
se přihlásilo celkem pět stavebních firem. Na základě jistých parametrů byla vybrána 
firma Strabag a.s. Té jsem se věnoval v další části, kde jsem stejně jako v případě 
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investora nejdříve představil její historii, dále jsem se zaobíral jejím působením v České 
republice a navrhl organizační strukturu a organigram. Po představení obou firem jsem 
se zaměřil přímo na realizovanou stavbu. Nejdříve jsem sepsal identifikační údaje 
stavební zakázky, dále rozebral údaje o území a stávající stavbě. V rámci rozebrání 
stávající stavby jsem stručně popsal všechny stávající objekty. Dalším bodem 
je urbanistické a architektonické řešení budoucí stavby. Je důležité především z důvodu 
návaznosti na stávající a plánované objekty. V další části diplomové práce jsem pro 
lepší přehlednost popsal jednotlivé stavební objekty nově realizované stavební zakázky.  
 
 Prvním bodem dodavatelské přípravy stavební zakázky bylo navržení 
strukturního plánu pro fázi plánování a realizace. Po vytvoření strukturního plánu jsem 
přistoupil k zatřídění stavebních objektů dle třídníku JKSO a následně dle RUSO jsem 
tyto objekty ocenil. Zde jsem narazil na rozpor skutečnosti a teorie, neboť se zde 
jednalo o prázdnou, za to objemově velkou halu, kde byl ceník RUSO značně 
nadhodnocený. Právě z tohoto důvodu jsem byl nucen použít tabulku s průměrnou 
strukturou stavebních dílů a řemeslných oborů v procentech. Zde jsem započítal pouze 
položky obsažené v objektech, i tak jsem však některé položky dále procentuálně snížil 
z důvodu velké kubatury objektu a prázdného vnitřního prostoru. Mnou spočítané 
výsledné ceny objektů jsem porovnal s cenami z nabídkového rozpočtu firmy. Ačkoliv 
jsem se nedostal na stejnou hodnotu, rozdíl byl pouze nepatrný. Z toho jsem usoudil, že 
mohu klidně pokračovat dál a má práce by se tak neměla ve výsledku příliš lišit 
od skutečnosti. Pro kontrolu správnosti jsem ocenil nejnákladnější stavební objekty 
i v programu Contec. S těmito upravenými cenami jsem vypracoval plán nákladů 
stavební zakázky, ke kterému jsem použil program Honorář 2014. Tento program 
je navržen společností PROTECH. Obsahuje Sazebník UNIKA 2014-2015 a Výkonový 
a honorářový řád. Dále jsem pokračoval vytvořením časového harmonogramu 
v programu MS Project, díky čemuž jsem zjistil přesnou dobu výstavby. Tato doba 
výstavby byla přizpůsobena požadavkům investora. Pomocí předchozích výstupů 
z programu Contec jsem zjistil, kolik pracovníků bude na stavbě potřeba. Následně jsem 
vytvořil i finanční plán zakázky. Zde jsem zvolil měsíční zálohy, jelikož to bylo 
nejpřijatelnější řešení. 
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 Dále jsem se zabýval zařízením staveniště. Této části jsem se zprvu obával, 
jelikož mi nebyly poskytnuty žádné podklady, ale nakonec jsem ho zkusil nadimenzovat 
a navrhnout sám. Nejdříve jsem charakterizoval staveniště obecně včetně napojení 
na energie a odvodnění. Zvolil jsem také dopravní systém staveniště a krátce se věnoval 
bezpečnosti a ochraně zdraví na staveništi. S touto problematikou souvisí také požární 
ochrana a ochrana životního prostředí. Následně jsem se zaměřil na objekty zařízení 
staveniště, dopočítal a určil mobilní kontejnerové buňky, kanceláře, sociální zázemí, 
skladovací a montážní plochy. Poté jsem se zaměřil na dimenzování vodovodní 
a elektro přípojky. Abych mohl porovnat výsledné náklady zařízení staveniště s dříve 
dopočítanou cenou pomocí procentuální sazby provedl jsem pro kontrolu krátkou 
kalkulaci zařízení staveniště. 
 
 Na závěr jsem se vypracoval výkres zařízení staveniště. Od stavební firmy mi 
byla poskytnuta pouze koordinační situace, tudíž byl výkres zařízení staveniště pouze 
v mé režii. Díky výkresu koordinační situace jsem měl daný vjezd na staveniště, jasně 
určené rozmezí pozemku a umístění stávajících objektů. Do výkresu jsem tedy 
zakomponoval skládku materiálu a mobilní buňky tak, aby obojí bylo prostorově 
vyhovující. Při realizaci stavby by měly být použity jeřáby Tatra 148 AD 20 a dále 
jeřáby Liebherr LTM 1030 - 2.1, LTM 1055 - 3.2 a LTM 1060 - 3.1. Tyto jeřáby 
by díky svému dosahu měly být pro danou stavbu optimální. Výhodou těchto jeřábů je, 
že všechny jsou mobilní, tudíž zde nevzniká problém s dosahem. Mobilní buňky jsou 
umístěny tak, aby z nich byl dobrý výhled na staveniště a také dobrý přístup 
do stávajících objektů. Celkem mám na staveništi navržených 15 buněk, které slouží 
technickému dozoru investora, stavbyvedoucímu, stavebnímu mistrovi, pracovníkům 
formou šaten, pro koordinační porady, první pomoc a jako sociální zázemí. Ačkoliv 
počet pracovníků bude po dobu výstavby proměnlivý, buňky byly dimenzovány 
na maximální počet pracovníků a tento počet bude stálý po celou dobu výstavby. 
Domnívám se, že takto navržené zařízení staveniště by mělo fungovat bez nejmenších 
problémů. 
 
 Psaní této diplomové práce mě těšilo a jsem rád, že jsem díky ní mohl opět 
spolupracovat se společností Kimberly Clark, s.r.o. a také poznat novou stavební firmu. 
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Nehledě na možnost nahlédnout do tolika podkladů z praxe a být svým způsobem 
součástí výstavby. Dále musím podotknout, že mi tato práce pomohla rozšířit obzory, 
zajímat se o mnoho nového a mohl jsem se opět naučit něco nového z oboru 
projektového řízení. Největší přínos pro mě mělo řešení dodavatelské přípravy stavební 
zakázky. To je v praxi velice důležitá věc, která často rozhoduje o úspěchu a neúspěchu 
realizace.  
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