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1 ÚVOD 

 

 Tématem diplomové práce je řízení stavební zakázky ve stavebním podniku. 

Práce pojednává o komplexní činnosti v oboru stavebnictví, zahrnující náležitosti a 

činnosti související s realizací výstavbových projektů.  

 

 Práce je rozdělena do několika kapitol, které tvoří dvě ucelené části. První část 

pojednává o poznatcích a principech projektového řízení výstavbových projektů 

v teoretické rovině. Úvodem je zmíněna historie v rámci obecného řízení projektů, na 

kterou navazuje část zaměřená na odvětví stavebnictví, rozvíjející část teoretickou. Práce 

popisuje základní pojmy, týkající se řešené problematiky, dále popis konkrétních metod 

projektového managementu a sním související životní cyklus výstavbových projektů. 

Teoretická část je zakončena popisem systému controllingu a nástrojů, které slouží 

k organizaci výstavbových projektů. Jedná se zejména o popis práce s nástroji 

projektového řízení a výchozích podkladů. 

 

 Druhá část pojednává o aplikaci konkrétních metod, postupů a nástrojů řešených 

v teoretické části práce na konkrétním výstavbovém projektu. Přehledně je zde popsána 

struktura společnosti ESOX, spol. s r.o., zajišťující generální dodávku výstavbového 

projektu s názvem “Administrativní, výrobní a skladovací hala AQUAL“.  V rámci práce 

je řešena stavebně technologická příprava zahrnující sestavení organizační struktury 

projektu, popis organizační struktury projektu, sestavení matice zodpovědnosti, zajištění 

dokumentace stavebně – technologické přípravy a finančního plánu projektu.   

 

Závěrečnou částí práce je problematika řízení rizik výstavbových projektů. Zde je 

kladen důraz na analýzu rizik a celkové vyhodnocení řešeného výstavbového projektu po 

stránce rizika na základě konkrétní metodiky. Na řízení rizik projektu je zde nahlíženo 

jako na rozhodovací nástroj s vypovídající hodnotou, který má za úkol určit, zda je 

vhodné pro společnost ucházet se o realizaci stavebního díla z pozice generálního 

dodavatele.
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2 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE STAVEBNICTVÍ 
 

 Pojmem projektové řízení představuje souhrn znalostí, dovedností, nástrojů a 

technik, které mají za úkol řešený projekt řídit od jeho počátku až do jeho konce. Zdárným 

koncem se rozumí dosažení předem stanoveného cíle, který musí být jasně vymezený, 

reálný a věcný. Projektové řízení je založeno na třech základních pilířích, které 

představuje plánování, organizování a monitorování. [11] 

 

 Se zavedením projektového řízení do lidských činností došlo k řadě zjednodušení 

a zpřehlednění procesů. Mezi jednoznačné výhody zavedení systému projektového řízení 

řadíme: 

 zvýšení jistoty v dosahování cílů (snížení rizika neúspěchu), 

 snížení nákladů, 

 zkrácení termínů, 

 úspora vynaložené námahy, 

 možnost lepšího dorozumívání mezi firmami nebo 

 splnění kritérií pro udělení řady certifikací. [4, str. 10] 

 

2.1 Historie projektového řízení 

 Počátky projektového řízení lze datovat již od Starověku. Organizovanou činnost 

v rámci výstavbových projektů reprezentují zejména rozsáhlé monumentální stavby, mezi 

jejichž zástupce patří zejména realizace Velké čínské zdi a Egyptských pyramid. V rámci 

českých zemí je možné hovořit o projektovém řízení v rámci výstavbových projektů 

zejména při realizaci Nového Města pražského ve 14. století. Další milníkem byla tzv. 

Průmyslová revoluce. Přechod z drobné manufakturní výroby na velkovýrobu kladl stále 

větší nároky na organizaci práce a nástroje řízení. Stále však není možné konstatovat, že 

by projektové řízení získalo statut vědní disciplíny. [4] 

 

 Až v průběhu 20. století byla projektovému řízení věnována patřičná pozornost. 

Od 50. let 20. století můžeme mluvit o projektovém řízení jako o vědní disciplíně. Častěji 
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než projektové řízení je užíván pojem projektový management. Za rozmachem 

projektového managementu stojí rozvoj technologií (IT technologie, komunikační 

technologie) a růst množství stále složitějších a sofistikovanějších projektů. V roce 1965 

vznikla v Evropě společnost INTERNE, která byla postupem času transformována na 

IPMA (International Project Management Association). Smyslem založení této 

organizace bylo sdružování projektových manažerů za účelem stanovení všeobecných 

standardů v oblasti projektového řízení. V USA byla v roce 1969 založena obdoba IPMA, 

vystupující pod zkratkou PMI (Project Management Institute). V 90. letech 20. století je 

projektový management již vysoce rozvinutou disciplínou. Díky výpočetním 

technologiím vznikají specializované softwary, díky komunikačním technologiím rostou 

možnosti výměny informací a vzdělávání pracovníku v oboru. Projektové řízení na našem 

území v oboru stavebnictví nejvíce vešlo do povědomí v souvislosti s hromadnou 

panelovou výstavbou. Nutnost vytvořit fungující systém pro efektivní řízení výstavby 

velkoobjemových stavebních projektů znamenal posun v rámci projektového řízení. První 

publikace popisující moderní projektový management vydané v češtině začali vznikat 

začátkem 90. let 20. století. Za úplně první je označována publikace Projektové řízení, 

jejímž autorem je Ing. Ladislav Chrudina, CSc. Publikace vyšla v roce 1991 v 

nakladatelství Československé středisko výstavby a architektury, s. p. Praha. [11] 

 

2.2 Základní pojmy projektového řízení 

 V souvislosti s projektovým řízením je vymezeno velké množství pojmů, které 

přímo či nepřímo s touto problematikou souvisí. V rámci vymezení základních pojmů 

bude kladem důraz zejména na pojmy bazální. 

2.2.1 Projekt 

 Pojem projekt v souvislosti projektového řízení představuje ucelený sobor 

činností, které vedou k dosažení předem daného cíle v čase (soubor projektů nazýváme 

portfoliem projektů). Veškeré činnosti musí být řádně naplánované, logicky i věcně 

provázané a usazené na časovou osu. Základními rysy projektu jsou:  

 jedinečnost, každý projet je originál, 
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 vymezenost časem a prostorem, 

 řízení provází projektový tým, jedná se tedy o kolektivní činnost, 

 každý projekt je nositelem určitého portfolia rizik, 

 komplexnost a složitost. [1] 

 

 Projekty lze dělit z hlediska jejich charakteru: 

 výstavbové, 

 výzkumné a vývojové, 

 organizační nebo 

 technologické. [11] 

 

 Projekty lze dále dělit na: 

 interní a externí, 

 malé stření a velké, 

 tvrdé projekty a měkké projekty, 

 jednoduše financované a financování z více zdrojů nebo 

 místní, regionální, národní a mezinárodní. [1] 

2.2.2 Výstavbový projekt 

 Výstavbový projekt představuje specifický druh projektu, jehož cílem je stavba. 

Cíle je dosahováno prostřednictvím výstavbových výrobních procesů. Jedná se ve valné 

většině případů o investiční projekty s velmi dlouhou zamýšlenou dobou životnosti. 

Každý výstavbový projekt je specifický, jelikož na něj působí velká řada vlivů interního 

i externího charakteru, které se mění v místě i čase. [1] 

 

 I v případě realizace opakovaného projektu je zachován princip jedinečnosti 

výstavbového projektu, jelikož v čase může dojít například ke změně legislativy, vývoji 

výstavbových trendů, projektového týmu či ke změně dodavatelů. Mezi vlivy místního 

určení lze řadit změny v rozvojových a územních plánů, případně přenesení realizace 

opakovaného projektu do jiného katastrálního území. 
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2.2.3 Cíle projektu 

 Cíl nebo cíle projektu musí být reálné a měřitelné. Dosažení cíle projektu 

představuje konečný stav, konečný časový bod. Nejedná se tedy o návod na dosažení cíle, 

ale o popis výsledku. Dělení cílů lze pojmout následovně: 

 pevné = jsou jasně stanovené cíle i provedení (vím, co a vím jak), 

 polopevné = je jasně stanovený pouze cíl (vím co, ale nevím jak), 

 poloflexibilní = je jasně stanovené provedení (vím jak, ale nevím co), 

 flexibilní = kromě předběžného cíle a směru vývoje není známo vůbec nic (nevím 

přesně co, ani nevím jak). [11, str. 22] 

2.2.4 Trojimperativ 

 V rámci pojmu "trojimperativu" je třeba rozebrat všechny složky, ze kterých se 

tento pojem sestává. Jak sám název napovídá jedná se tři pojmy, které zásadním 

způsobem ovlivňuje každý projekt bez ohledu na je charakter, účel či rozsah. 

Jednotlivými složkami je čas, kvalita a náklady, které bývají znázorněny pomocí 

rovnoramenného trojúhelníku, kdy každá složka trojimperativu znázorňuje jeden vrchol 

tohoto trojúhelníku. 

 

Obrázek 2.1 - Trojimperativ [11, str. 24] 

 

 Dobře zvolený trojimperativ představuje kvalitní výchozí přípravu pro realizaci 

projektu. Jasné určení jednotlivých složek a jejich reálnost předurčují projekt k úspěchu, 

tedy k dosažení cíle za požadovaný čas a náklady. Takto se lze vyhnout problémům 
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například z oblasti financí projektu, kdy jsou veškeré náklady určeny s takovou přesností, 

která zamezí jejich navýšení, což by mohlo mít za následek i zastavení projektu z důvodu 

nedostatku prostředků. [4] 

 

 Obdobně negativně se může projevit špatné časové určení projektu, zejména doba 

realizace, která může být v jistých případech pro investora či objednatele na prvním místě. 

Jako vzorový lze použít příklad rekonstrukce či nové výstavby budov pro vzdělávání 

(školy, školící střediska apod.), kde je jasně dáno zahájení provozu (začátek semestru, 

školního roku).  

 

 Špatným nastavením nákladů a časového vymezení projektu dochází k ohrožení 

nebo dokonce k zamezení možnosti dosažení stanovených cílů. Jinými slovy může dojít 

k realizaci scénářů rizik spojených s časem a náklady, která bývají spojena se smluvními 

pokutami a sankce v rámci své diversifikace. 

 

2.3 Účastníci projektu výstavby 

 V rámci výstavbového projektu rozlišujeme tři strany, které mají na jeho průběh 

vliv. Jedná se o stranu investorskou, dodavatelskou a zástupce veřejného sektoru a třetích 

stran. Každá zúčastněná strana a každý účastník zastupující jednu z těchto stran, má vliv 

na realizaci i chod projektu v celém jeho průběhu. [14] 

2.3.1 Účastníci výstavbového projektu na straně investora 

Investor 

 Jedná se o fyzickou nebo právnickou osobu, která zpravidla bývá původcem nebo-

li iniciátorem celého projektu. Tato osoba realizuje projekt za účelem zisku a utváří okolo 

sebe vlastní tým, který se skládá ze všech ostatních účastníků na jeho straně. V případě, 

že je investorem veřejný sektor, projektový záměr bývá realizován pro dosažení obecného 

blaha a uspokojení potřeb občanské společnosti. Zisk tedy zpravidla nebývá prioritním 

účelem realizace projektu. Mezi pravomoci a povinnosti investora patří zejména 

následující: [1] 
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 podílet se na přípravě projektové dokumentace, 

 podílet se, případně plně zajišťovat komunikaci s úřady a dotčenými stranami, 

 podílet se, případně plně zajišťovat kontrolu průběhu projektu, 

 zajišťovat finanční prostředky, 

 podílet se, případně plně zajišťovat výběr dodavatelů služeb a stavebních prací. 

 

Vlastník  

 Osoba vlastníka vstupuje do projektu ze statusu podílníka z hlediska vlastnického 

práva nebo vlastnických nároků na projekt či jeho část. Jako příklad lze uvést obec jako 

vlastníka pozemku, na jehož parcele je zamýšlená výstavba bytových domů. Vlastník 

očekává za svou účast zisk nebo benefit související s realizovaným projektem. Častějším 

případem však bývá situace, kdy investor a vlastník představují tutéž osobu. Mezi 

pravomoci a povinnosti vlastníka patří zejména následující: [1] 

 povinnost podílet se na projektu dle platných smluv a dohod, 

 právo dostává zprávy o průběhu projektu. 

 

Engineeringová společnost 

 Spolupráce společnosti probíhá v rozsahu, který je smluvně stanoven mezi 

investorem a danou engineeringovou společnosti. Investor může na tuto společnost, 

pokud je k tomuto dostatečně kvalifikována a vybavena, řadu organizačních povinností. 

Engineeringové společnosti mohou mít v rozsahu poskytovaných služeb rozdílné 

možnosti, je tedy důležité stanovit, jak širokou škálu služeb budeme po dané společnosti 

požadovat a zda je této dodávky schopna. Je nutné podotknout, že je značný rozdíl mezi 

veřejnou a soukromou zakázkou. Obecně však lze říci, že smluvně může investor využít 

dodávky následujících služeb: [1] 

 koordinace výběrových řízení (na projektanta, na generálního dodavatele apod.), 

 zajištění veškeré komunikace a dokumentů nutných pro zahájení realizace 

stavebního projektu (územní řízení, stavební řízení, komunikace s dotčenými 

stranami a orgány státní správy a místní samosprávy apod.), 

 vypracování příslušných stupňů projektové dokumentace, 

 provádění činnosti koordinátora BOZP, 

 provádění technického dozoru stavby/investora (TDS/TDI), 
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 konzultační činnost v každé fázi životního cyklu projektu, 

 zajištění kolaudačního řízení. 

 

Projektant 

 Působení projektanta je spjato s výstavbovým projektem již od jeho samotného 

začátku. Je totiž zapotřebí zajisti absolutní provázání potřeb iniciátora projektu s jeho 

technickým, dispozičním i estetickým řešením. Volbu projektanta provádí sám investor 

prostřednictvím výběrového řízení, případně přímým zadáním (pokud takto umožňují 

okolnosti zamýšleného projektu). Úkon výběru projektanta však může být na základě 

mandátní smlouvy přenesena na engineeringovou společnost. Do náplně činnosti 

projektanta patří zejména následující: [14] 

 vypracování studie a vize zamýšleného objektu výstavby, 

 zpracování dokumentace na požadovaném stupni úrovně (studie, dokumentace 

pro stavební povolení, dokumentace prováděcí apod.) dle platných smluvních 

podmínek, 

 provádění operativních změn projektu dle požadavků investora (uživatele), 

 vykonávání autorského dozoru stavby, 

 kooperace s generálním dodavatelem stavby. 

2.3.2 Účastníci výstavbového projektu na straně generálního dodavatele 

Generální dodavatel 

 Jedná se o hlavního dodavatele a koordinátora stavebních prací přímo na místě 

stavby. Spolupráce mezi investorem a generálním dodavatelem je upravena smlouvě o 

dílo. Zodpovídá za včasné provedení stavebního díla v požadované kvalitě, estetickém 

vzezření a za předem stanovené finanční prostředky. Veškerá odpovědnost a záruční 

plnění nese na svoji zodpovědnost, není-li ve smlouvě o dílo nebo v některém z jejich 

dodatků uvedeno jinak. 

 

 Generálního dodavatele může představovat pouze jednu stavební společnost, což 

je stále převažující a na našem území tradiční systém řízení stavební zakázky z pohledu 

generálního dodavatele. V posledních letech se však stále více objevují tzv. společenství, 

do kterých může být zapojeno dvě a více firem, které se takto uchází v soutěžích o získání 
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stavební zakázky. V rámci společenství je veškeré působení, pravomoci, povinnosti, 

podíly na zisku apod., vymezeno smluvními ujednáními mezi partnerskými firmami. 

 

 Mezi povinnosti a náplň práce generálního dodavatele patří široká škála úkonů, 

jejich koordinace vyžaduje vysokou odbornost a zkušenost vedení společnosti 

generálního dodavatele a jeho technicko - hospodářských pracovníků. Náplň práce 

generálního dodavatele zahrnuje zejména následující: 

 koordinace veškerých stavebních prací, 

 výběr vhodných subdodavatelů a technologií, 

 kooperace a jednání se všemi účastníky projektu, 

 provádění zaškolení obsluhy nových technologií, 

 zajištění revizí a zkoušek, 

 účast v kolaudačním řízení, 

 koordinace zkušebního provozu, 

 pořízení dokumentace skutečného stavu a kompletace veškeré dokladové 

dokumentace (manuály, záruční listy, dílčí dokumentace). 

 

Subdodavatel 

 jedná se z pravidla o společnosti či fyzické osoby, vykonávající specializovanou 

činnost, kterou generální dodavatel stavby není schopen svými kapacitami nebo z důvodu 

časového vytížení vlastních kapacit zajistit. Vzájemná spolupráce je stejně jako v případě 

vztahu s investorem vymezena smlouvou o dílo. Generální dodavatel ve smlouvě o dílo 

přenáší na investora dílčí záruční plnění, které je však řešeno jen na úrovni vztahu 

generální dodavatel-subdodavatel. Faktická záruční zodpovědnost spojená s plněním je z 

pohledu investora a smluvních ujednání s ním uzavřených, pouze na osobě generálního 

dodavatele. 

 

 Subdodavatelem nemusí být výhradně společnost menšího rozsahu, která je 

vysoce specializovaná na jeden typ dodávky. Může se jednat i o větší společnost, která 

vykazuje charakter a potenciál generálního dodavatele. Společnost tohoto charakteru 

může ve výstavbovém projektu působit i jako subdodavatel. Tato situace nastává zejména 

z důvodu rozložení výrobních kapacit na další subjekty. Situace může vzniknout z důvodu 
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nutnosti splnění časového plánu výstavby nebo nutnosti zvýšení kapacity výrobních 

zdrojů. [14] 

 

 Jak je z výše uvedených informací patrné, úloha subdodavatele může mít mnoho 

podob a přenášet na osobu subdodavatele řadu povinností. Mezi tyto povinnosti patří 

zejména následující: 

 dodávka dílčí části stavebního díla (technologické, technické apod.), 

 podřízená spolupráce s generálním dodavatelem, 

 jednání s účastníky stavebního projektu prostřednictvím generálního dodavatele, 

 dodávka a zpracování dílčí projektové dokumentace (popis vedení rozvodů TZB, 

kladečské plány apod.), 

 provedení revizí a funkčních zkoušek, 

 v případě dodávky velkých technologických celků účast na zkušebním provozu. 

2.3.2 Dotčené orgány státní správ, dotčené třetí strany 

Dotčené orgány státní správy 

 Pod pojmem dotčené orgány státní správy se rozumí všechny instituce zřizované 

státem nebo instituce zřizované samosprávními celky (kraje, obce) na základě příslušné 

legislativy, které ze zákona musí být obeznámeny s výstavbovým projektem a přizvány k 

jeho realizaci, jedná se o tzv. ohlašovací povinnost. Tyto organizace zastupují ve většině 

případů veřejný zájem a mají na starosti správu daného území, jeho rozvoj a směřování. 

Některé mají vykonávat dohled nad správným technickým a dispozičním řešením 

výstavbového projektu. 

 

 První velkým účastníkem výstavbového projektu je obec, případně obec s 

rozšířenou působností, která se vyjadřuje svůj postoj a dohled na realizací výstavbového 

projektu prostřednictvím svých zřízených orgánů (odborů).  

 Mezi hlavní zástupce těchto orgánu a zástupce orgánů zřizovaných státem, bez 

kterých se neobejde realizace většiny výstavbových projektů, patří zejména tyto: 

 odbor výstavby/stavební úřad, 

 odbor územního plánování a rozvoje, 

 odbor památkové péče 
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 odbor životního prostředí, 

 krajská hygienická stanice, 

 hasičský záchranný sbor kraje, 

 dopravní inspektorát policie České republiky, 

 zemědělský půdní fond, 

 národní památkový úřad 

 

 Veškeré dotčené orgány státní správy a místní samosprávy musí obdržet příslušné 

dokumenty a žádosti, týkající se výstavbového projektu, v příslušném termínu. Zároveň 

mají tyto dotčené strany povinnost vyjádřit se k obdrženým žádostem do legislativou 

stanoveného termínu. Vydávané rozhodnutí se nazývá stanoviskem. Veškeré náležitosti 

toho stanoviska musí být splněny v plném rozsahu. 

 

Dotčené třetí strany 

 Jedná se o veškeré fyzické či právnické osoby, které by mohly být vlivem stavby 

dotčeny na majetku, zdraví či v jiném ohledu. Povinnost k jejich přizvání/oslovení je 

legislativně stanovena. Vyjádření dotčených třetích stran je také nazýváno stanoviskem a 

měly by být dodržena v celém svém rozsahu. Stanoviska třetích stran mohou obsahovat 

požadavky technického charakteru. Mezi nejčastěji se vyskytující zástupce dotčených 

třetích stran se řadí zejména následující: 

 sousedé/vlastnící nebo sdružení vlastníků sousedních nemovitostí a parcel, 

 správce vodovodní a kanalizační sítě 

 správce plynovodů 

 správce vedení NN a VN 

 správce datových sítí 

 správce technických služeb 



23 

 

2.4 Management projektu 

 Pojem management má původ z angličtiny a doslovně znamená vedení, správu, 

řízení. V češtině je využíván pro všechny tyto významy. Dal by se také označit jako 

proces dosažení cíle za předpokladu investování předem daných zdrojů. [10] 

 

 Management jako takový předpokládá od osob, které jej vykonávají určité 

odborné znalosti a zkušenosti, které jsou vzájemně provázány. Jedná se o tyto čtyři 

základní manažerské dovednosti: 

 plánování/projektování, 

 organizování, 

 řízení lidských zdrojů, 

 controlling. [13] 

2.4.1 Týmový management 

 Každý projekt, ať už menšího nebo většího charakteru, je řešen v kolektivu, který 

nazýváme projektový tým. V čele tohoto týmu stojí hlavní manažer projektu. Osoba 

hlavního manažera by měla mít osobnostní předpoklady pro vedení kolektivu lidí, mělo 

by se jednat o vůdčí typ člověka. Zároveň by však měl mít odbornou způsobilost úměrnou 

vzhledem k povaze a rozsahu projektu, v souvislosti s výstavbovými projekty by měl 

disponovat řádnou autorizací. Do náplně práce hlavního projektového manažera patří 

zejména následující: 

 sestavení projektového týmu 

 vyjednávání se zadavatelem projektu 

 vyjednávání s dodavateli 

 organizování a kontrola průběhu projektu 

 kontrola činnosti projektového týmu 

 

Samotné složení projektového týmu by mělo být účelné a logické. Hlavní projektový 

manažer by měl provést analýzu potřeb v rámci týmu, jasně pojmenovat jednotlivé pozice 

v týmu a následně je obsadit. 
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Obrázek 2.2 - Zjednodušená struktura projektového týmu [8, str. 34] 

 

2.4.2 Zásady projektování 

Cílovost 

 V rámci každého projektu musíme jasně definovat, čeho chceme realizací daného 

projektu dosáhnout. Projekt musí zároveň být proveden tak, abychom na jeho konci byli 

schopni říct, zda byl cíl splněn. Na samém začátku plánování, tzn. při určení cíle projektu, 

musíme říci, zda projekt bude sloužit jednomu nebo více účelům, tedy jeho variabilitu. 

Zároveň musíme stanovit, zda se projekt bude po dosažení svého prvotního cíle ještě 

rozšiřovat či nikoliv, určíme tedy jeho expanzibilitu.  

 

Reálnost a účelnost 

 Projekt musí být po všech stránkách uskutečnitelný a účelný. Je třeba dobře zvážit 

a naplánovat veškeré aspekty, které mohou ovlivnit jeho realizaci. Zejména možnosti 

dodávek stavebních prací a technologií. Posoudit zda navržené řešení může být dodáno. 

Dále je třeba zvážit finanční stránku věci, vzhledem k reálnosti zajištění všech nákladů 

na projekt. Je třeba provést analýzu vlastních zdrojů, následně analýzu zdrojů cizích. 

Jedná se zejména o projednání dostupnosti úvěrů a půjček. Účelnost projektu je zaměřena 

zejména na jeho přípravu. Musíme si dobře uvědomit, co přesně řešíme a na základě 

tohoto připravit nutné podklady. V rámci přípravy podkladů musíme myslet pouze na to, 

co je opravdu potřeba řešit a připravit. Zásadní chybou je stržení pozornosti mimo 
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ústřední řešení daného projektu jinam. Na otázku reálnosti a účelnosti by mělo být 

pamatováno v předinvestiční fázi projektu ve studiích příležitostí a proveditelnosti. 

 

Systémový přístup 

 Každý projekt je v jistém slova smyslu originálem a obsahuje značné množství 

procesů, kdy každý má určitou návaznost na ostatní. Tyto procesy a na ně působící vlivy 

mohou mít více kombinačních variant, které mohou mít různé, některé i nepříznivé 

výsledky. Musíme tedy provést pokud možno maximální množství těchto kombinací a 

vybrat tu nejpříznivější. V rámci systémového přístupu je nejvhodnější provést analýzu 

rizik pomocí spolehlivého nástroje na řízení rizik. V rámci systémovosti je třeba 

modelovat i složení projekčního týmu, tak aby jeho sestava byla co nejvhodnější pro 

řešení konkrétního projektu. 

 

Postupné řešení 

 Na začátku každého projektu je projektový tým postaven před portfolia informací, 

zdrojů a požadavků na výsledek. V tomto ohledu je třeba respektovat postup řešení 

projektu od těchto obecných věcí ke konkrétním. Nejvhodnějším postupem je 

respektování následující osnovy: 

 Situace = jedná se o první krok, ve kterém je třeba uvědomit si okolnosti a 

možnosti spojené s realizací projektu., 

 Kompozice = jedná se o vytvoření hrubého projektu, ve kterém je třeba definovat 

jednotlivé procesy a prvky v projektu, určit jejich vazby a návaznosti, určit 

veškeré zdroje a jejich průběh a čerpání během projektu., 

 Dispozice = prostorové rozmístění prvků a procesů projektu na základě zvoleného 

systematického postupu. Výsledkem dispozice by měly být kompletní a 

komplexní podklady pro realizaci projektu., 

 Realizace = spočívá ve schválení doposud navržených postupů a plánů, dle 

kterých by měl být projekt realizován, provedení přípravy, samotnou realizaci a 

případný zkušební provoz. 

Systematičnost 

 Dodržení zásady systematičnosti spočívá v nastolení jednotnosti postupu řešení 

procesů v projektovém týmu tak, aby orientace byla co nejpřehlednější a případná 
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domluva co nejtransparentnější. Jedná se například o jednotné značení projektových 

podkladů, zavedení jednotné poznámkové symboliky pod čarou, způsob hlasování a 

rozhodování apod. Nejlépe je postupovat dle platných doporučených norem, zejména 

ISO:9001. 

 

Efektivnost 

 Dodržení zásady efektivnosti se dá obecně docílit na základě dodržení zásady za 

co nejméně peněz pořídit co možná nejvíce, za co nejkratší čas udělat co nejvíce práce. 

Musíme však brát v úvahu fakt, zda nejlevnější možná věc je vhodná vzhledem ke svým 

estetickým a technickým vlastnostem. Stejně tak je třeba zvážit, zda urychlením některý 

procesů nedojde k porušení technologických postupů, které mohou mít za následek 

snížení kvality díla, případně následky horšího charakteru. [13] 

 

 

2.5 Životní cyklus projektu 

Životní cyklus projektu představuje časově vymezenou dobu, která se skládá ze 

čtyř základních fází. Jedná se o fáze předinvestiční, investiční, provozu a vyhodnocení a 

likvidační. Celý životní cyklus popisuje obrázek 2.3. [6] 

2.5.1 Předinvestiční fáze projektu 

 V této fázi projektu dochází k úvodnímu formování projektu. Předmětem fáze je 

stanovení základní myšlenky proč chceme příslušný projekt realizovat, čeho chceme 

dosáhnout a jakým způsobem. Je důležité stanovit měřitelnost projektu, tzn. jakým 

způsobem a co budeme měřit a sledovat, abychom dosáhli vypovídajících údajů 

informujících o stavu a úspěchu projektu. V rámci předinvestiční fáze je vhodné provést 

následující kroky: 

 

Vypracování studie příležitostí 

 Sestavení studie příležitostí a její vyhodnocení spočívá v řádné analýze prostředí, 

ve kterém bude projekt realizován. Dále zjištění místních poměru, zejména poptávky, 
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konkurence. Nedílnou součástí je i analýza možností financování projektového záměru a 

vliv obecné a místní legislativy. Dalším postupem bývá analýza dodavatelů, možnosti 

dopravní infrastruktury, demografická analýza obyvatelstva nebo dopad projektu na 

životní prostředí. 

 

Technicko-ekonomická studie 

 Studie je vypracována jak podklad pro investiční rozhodnutí. Měla by obsahovat 

veškeré údaje a požadavky projektu. Jejím výsledkem by měly být zejména následující 

výstupy technického charakteru: 

 ustanovení zpracovatelského týmu ve vhodném složení, 

 cíle projektu a základní charakteristika, 

 marketingový plán, 

 uplatnění projektu na trhu, 

 technologickou a technickou specifikaci, 

 základní potřeba materiálů a surovin, 

 vliv projektu na životní prostředí. 

 

 V části ekonomické je zaměření se na finanční a ekonomické aspekty, které jsou 

navázány na daný projekt od jeho prvopočátku a do jeho zakončení. Součástí je i 

stanovení rizikových faktorů projektu. Ekonomická část studie řeší zejména následující: 

 stanovení způsobu financování a jeho dostupnost 

 náklady na financování, 

 vzájemné ovlivňování prvků projektu, 

 efektivita nákladů na prořízení technických i technologických prvků, 

 stanovení investičních a provozních nákladů, 

 hodnocení jednotlivých variant projektu. [6] 

2.5.2 Investiční fáze 

 Investiční fáze zahrnuje široké spektrum procesů, které tvoří vlastní realizaci 

projektu. Základním výchozím bodem je vytvoření vhodné a vzhledem k povaze projektu 

legislativně správného právního, organizačního i finančního řešení projektu. Mezi 

procesy investiční fáze projektu zejména následující: 
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Zpracování Zadání stavby 

 Zjednodušeně řečeno je možné si pod dokumentem zadání stavby představit velmi 

podrobnou technickou zprávu, která velmi podrobně popisuje projekt. Jejím obsahem 

bývá popis projektu a důvod jeho vzniku a rozsah. Dokument může zároveň sloužit jako 

zadávací podklad pro výběrové řízení na dodavatele stavby. Zadání stavby obsahuje 

zejména následující údaje: [6] 

 technická koncepce projektu a kapacitní požadavky, 

 technologická řešení, 

 suroviny a produkty, 

 kvalitativní požadavky a standardy, 

 klimatické a lokální podmínky, 

 spotřeby energií a jejich dostupnost, 

 umístění projektu a informace o lokalitě 

 odhad nákladů s přesností +/- 20-30% na základní výrobu a +/- 30-50% na 

investice vyvolané a pomocného charakteru 

 dopady na zdraví, BOZP a životní prostředí. [6, str. 34] 

 

Vypracování úvodní projektové dokumentace 

 Účelem vypracování úvodní projektové dokumentace je získání územního 

rozhodnutí stavby a následného udělení stavebního povolení od příslušného úřadu s 

rozšířenou působností. Její zpracování je zadáno osobě projektanta a kromě dosažení výše 

zmíněných povolení a rozhodnutí má za úkol vytvořit podklad pro: 

 konečné schválení podoby projektu 

 zpřesnění výše nákladů spojených s projektem 

 vypracování zprávy o vlivu na životní prostředí EIA 

 

Realizační projektová dokumentace 

 Realizační dokumentace musí splňovat technické normy do té míry, aby dle její 

předlohy bylo možné provést realizaci projektu. Zároveň nesmí obsahovat odchylky od 

dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, může však být podrobnější. Její 
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zpracování umožňuje sestavení výkazu výměr, jasnou specifikaci technických a 

technologických částí, vytvoření ucelené představy o budoucím provozu objektu. 

 

Realizace stavby 

 Po provedení Zadání stavby a vypracování příslušného stupně projektové 

dokumentace je možné přistoupit k realizaci stavby na základě územního rozhodnutí a 

stavebního povolení. Realizace samotné výstavby začíná předáním staveniště a její 

ukončení nastává předáním díla, včetně odstranění vad a nedodělků. Realizace výstavby 

obvykle zahrnuje následující kroky: [6] 

 předání a převzetí staveniště, 

 stavební a montážní práce včetně zajištění materiálu, 

 montáž technologických celků, 

 příprava dokumentace pro kolaudační řízení, 

 kompletace dokladové části dokumentace, 

 zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 

 provádění zaškolení obsluhy, 

 předání stavby a kolaudační řízení. [6, str. 35] 

 

Uvedení do provozu a zkušební provoz 

 Účelem zkušebního provozu je provedení kontroly správného provedení a celkové 

funkčnosti předmětu výstavbového projektu. Zkušební provoz často odhalí řadu skrytých 

vad a nedodělku, zároveň umožňuje zkoušku veškerých systémů. Jako příklad uveďme 

efektivní evakuační plán, vhodnost požárně bezpečnostního řešení objektu, výkony a 

provoz strojně-technické a technologického vybavení. S požadavkem na zkušební provoz 

a zjištění jeho vlivů na okolí se můžeme setkat i v rámci požadavků dotčených orgánů 

státní správy, případně dotčených třetích stran. Samotný provoz budovy je spojen s 

udělením kladného kolaudačního souhlasu příslušného stavebního odboru či úřadu s 

rozšířenou působností. [6] 

 

Dokumentace skutečného provedení a dokladová část 

 V rámci Realizace projektu může dojít ke změnám v řešení stavby  tím pádem ke 

změně projektové dokumentace. Veškeré tyto změny musí být řádně schváleny a 
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zaznamenána příslušnými formuláři a ve stavebním deníku. Na straně dodavatele stavby 

je pak odpovědnost k přepracování prováděcí projektové dokumentace na dokumentaci 

skutečného provedení stavby. Takto může učinit přímo sám generální dodavatel, nebo 

může tento úkol zadat prostřednictvím smlouvy o dílo projekční kanceláři. Je třeba 

provést aktualizaci veškeré dokumentace, ve které došlo v průběhu realizace ke změně. 

Je tedy nutné opravit nejen výkresovou část, ale i výpisy jednotlivých prvků dle řemesel, 

časové harmonogramy i technickou zprávu. 

 

 Po úpravě projektové dokumentace je zapotřebí provést kompletaci dokladové 

části, která spolu s dokumentací skutečného provedení stavby utvoří kompletní předávací 

dokumentaci. Kompletní předávací dokumentace by měla obsahovat zejména následující 

části: 

 dokumentaci skutečného provedení stavební části, 

 dokumentaci skutečného provedení technických, technologický zařízení a celků, 

 prohlášení o shodě použitých materiálů, 

 prohlášení o vlastnostech materiálů, 

 doklady o montáži, 

 certifikáty o montáži a vlastnostech výrobků, 

 u prvků s požadavkem na požární odolnost osvědčení o požární odolnosti (jedná 

se zejména o výplně otvorů, suchou výstavbu a požární ucpávky), 

 návody na použití instalovaných technologií, 

 protokoly o zaškolení obsluhy, 

 záruční a technické listy, 

 předávací protokol. [6] 

2.5.3 Provozní fáze 

 Předpokladem uvedení projektu do provozní fáze je zdárné ukončení a předání 

díla, tedy zdárné ukončení fáze investiční. Objekt by měl být v takovém stavu, aby mohl 

plnit účel, ke kterému byl vystavěn. Bohužel často až v provozní fází projektu se projeví 

nedostatky a nedomyšlenosti v realizačních plánech projektu. Na základě projevených 

vad ale i dobře zvládnutých řešení je možné provést prvotní hodnocení realizovaného 
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projektu. Zejména vhodnost dispozičního řešení, odhad nákladů na projekt, odhad výnosů 

projektu, vhodnost zvolené strategie financování apod. [13] 

 Konečné vyhodnocení projektu má podobu tzv. Závěrečné zprávy a je v 

kompetenci hlavního manažera projektu, případně v kompetenci osoby jím pověřenou. Je 

určena zadavateli projektu a porovnává plánovaný stav se skutečností. Forma ani obsah 

zprávy není normativně ani legislativně určen. Podobu si tedy může autor zprávy určit 

sám. Její obsah by mohl mít následující osnovu: [13] 

 vyhodnocení průběhu výstavby 

 vyhodnocení vynaložených nákladů 

 zhodnocení kvality provedení 

 analýza formy financování 

 vyhodnocení práce členů projektového týmu 

 přílohy (prohlášení, dokumentace, data, fotografie apod.) 

 

Obrázek 2.3 - Životní cyklus projektu. [4, str. 21] 
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2.6 Životní cyklus stavby 

 Životní cyklus projektu lze použít na každý realizovaný projekt, tedy nejen na 

výstavbový. Představuje tedy obecnou osnovu průběhu projektu. Výstavbový projekt je 

vysoce specifickým typem ale jeho strukturu můžeme označit za varianční, která má 

přímou souvislost s obecným životním cyklem projektu ale je podrobnější a jednotlivé 

fáze mají specifické názvy. Jedná se o následující fáze: 

 iniciování 

 definování 

 plánování 

 provádění 

 provozování 

 ukončení 

 

2.7 Controlling výstavbového projektu 

 Projektový controlling probíhá jak na straně investora, tak na straně dodavatele. 

Každá zúčastněná strana by měla provádět kontrolu, aby si udržovala přehled o postupu 

prací a vývoji nákladů.  

  

 Na straně investora tuto kontrolu provádí ve většině případů osoba pověřená 

investorem, ojediněle investor sám. Jedná se o osobu jednající ze statutu technického 

dozoru investora/technického dozoru stavby (oba výrazy paří do odborné terminologie a 

vyjadřují totožnou činnost). Za generálního dodavatele tuto činnost vykonává vedoucí 

pracovník, který zastává ve většině případů pozici hlavního stavbyvedoucího nebo 

projektového manažera. Osoba stavbyvedoucího většinou kontrolu neprovádí, jelikož ona 

sama této kontrole podléhá. 

 

 Bez ohledu na to, zda se jedná o kontrolu ze strany investora nebo ze strany 

dodavatele, můžeme jednotlivé způsoby kontroly rozdělit do třech typů. Jedná se o 

fyzickou kontrolu v místě stavby, kontrolu formou pasportizace a kontrolu spočívající v 

kombinaci pasportizace a fyzické kontroly na stavbě. [4] 
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2.7.1 Fyzická kontrola v místě stavby 

 Kontrola je prováděna pověřeným pracovníkem nebo najatou externí firmou či 

osobou. Náležitostí kontroly může být velké množství a jejich přesné stanovení závisí na 

interních předpisech či mandátní smlouvě. Frekvence kontroly je odlišná projekt od 

projektu, avšak běžně probíhá jedna až dvě kontroly týdně. Výhodou je udržení si 

přehledu a osobního kontaktu se stavbou. Nevýhodou je časová náročnost. Možný průběh 

fyzické kontroly: 

 obchůzka staveniště, 

 provedení fotodokumentace, 

 provedení kontroly provedených prací od poslední kontroly, 

 provedení kontroly prováděných prací, 

 kontrola dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a užívání 

osobních ochranných pracovních pomůcek, 

 kontrolní rozhovor s technicko - hospodářským pracovníkem (nejčastěji 

stavbyvedoucím), podání případného vysvětlení, 

 zjištění prací, jejich provedení má proběhnout v návaznosti na aktuálně 

probíhající práce, 

 sepsání zápisu do stavebního deníku, vyplnění protokolu o kontrole. [4] 

 

2.7.2 Kontrola formou pasportizace 

 Kontrola je prováděna pověřeným pracovníkem nebo najatou externí firmou či 

osobou, vše ale probíhá od stolu na základě sestavené zprávy. Tuto zprávu sestavuje 

technicko - hospodářský pracovník, většinou stavbyvedoucí. Výhodou je časově menší 

zátěž pro všechny zúčastněné, jelikož kontrola fyzická může zabrat i několik hodin. 

Nevýhodou je ztráta osobního kontaktu kontrolora se stavbou. Zpráva může mít volně 

stanovenou podobu, jejíž osnova lze pojmout následovně: 

 seznam provedených prací od poslední kontroly, 

 seznam aktuálně prováděných prací, 

 seznam prací plánovaných v návaznosti na aktuálně probíhající práce, 

 sestavení seznamu s napravenými nedostatky na základě předchozí kontroly. [4] 
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2.7.3 Kombinace fyzické kontroly a pasportizace 

 Jedná se o zkombinování předchozích dvou bodů. Vše záleží na stanovení pravidel 

mezi odpovědnou osobou a osobou kontrolu vykonávající. Průběh kontroly tvoří 

kombinace náležitostí předchozích dvou kontrol. Výhody a nevýhody stojí na půli cesty 

mezi kontrolou fyzickou a kontrolou pasportizací. Jako příklad lze uvést následující 

systém kombinované kontroly: 

 1x týdne zasílání pasportizace  

 1x za měsíc provedení fyzické kontroly na staveništi 

 

2.8 Nástroje pro plánování projektů 

 Při plánování projektů je zapotřebí dodržovat stanovené postupy a hierarchii 

postupu činností. V tomto ohledu je možné využít některých programů pro podporu 

projektového řízení. V současné době vysoce sofistikovaných IT technologií došlo k 

přenosu tohoto oboru i do projektového řízení. Jedná se zejména o softwary, jejichž hlavní 

funkcí je sestavování a provazování jednotlivých etap projektu do časových a finančních 

harmonogramů či plánů. V rámci nástrojů lze uvést např. SW MS Project, SW Contec, 

Ganttovy diagramy. 

2.8.1 MS Project 

 Jedná se o software vyvinutý společností Microsoft na řízení projektů. Předností 

projektu je možnost rozdělení na libovolný počet menších dílů/úkolů a nastavení 

vzájemného provázání na časové ose. Je možné zadávat tradiční vazby mezi jednotlivými 

úkoly, jako je začátek-konec, začátek-začátek, konec-konec. 

 

 Ke každému úkolu lze přiřadit další informace. Jedná se zejména o zdrojovou 

informaci, která představuje zdroje finanční či zdroje pracovní síly. Samozřejmostí je 

nadefinování přesné doby trvání jednotlivých úkolů a provázání s kalendářem. Veškeré 

úkoly lze patřit textem s vlastní poznámkou, což umožní případný dalším uživatelů 

snadnější orientaci v práci, která byla již dříve zpracována jiným uživatelem. 
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 Mezi výstupy aplikace MS Project patří zejména Ganttovy diagramy, které jsou 

podrobněji popsány níže, dále síťový graf včetně zobrazení kritické cesty, průběh nákladů 

v čase, průběh nasazení pracovní sily v čase apod. Časový graf je následně možné ručně 

editovat. Je také možné zadané údaje v rámci výstupů filtrovat a získat tak pouze 

informace o jedné z řady fází řešeného projektu. Jedná se velmi univerzální nástroj 

projektového řízení s širokými možnostmi využití, díky kterým je schopen pokrýt potřeby 

řízení projektů v rámci široké škály oborů. [4] 

2.8.2 CONTEC 

 Obdobně jako software MS Project, tak i software Contec slouží k řízení projektů. 

Autorem programu je prof. Ing. Čeněk Járský, DrSc., FEng z Českého vysokého učení 

technického v Praze. Jedná se však o program vyvinutý pro účely řízení technický a 

technologických projektů, který pracuje s vlastní specifickou databází. 

 

 Jeho vložená databáze obsahuje informace o nepřeberném množství 

výstavbových projektů, na základě kterých generuje po zadání charakteristických údajů 

o stavbě tzv. technologické normály. Tyto technologické normály popisují v celkem 

deseti částech jednotlivé kroky postupu prací, jejich předpokládaný čas a náklady na 

každý krok. Na základě těchto technologických normálů je následně v rámci programu 

automaticky vytvářena a generována řada výstupů. 

 

 Mezi výstupy programu Contec patří kromě výše zmíněných technologických 

normálů i generování síťového grafu, který disponuje možností ruční editace. Dále je 

možné generovat zejména časoprostorový graf, grafy průběhu nákladů, plán bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, plán kontroly kvality apod. [14] [16] 

2.8.3 Ganttovy diagramy 

 Ganttovy diagramy představují soubor úseček, kdy každá úsečka reprezentuje 

jednu aktivitu. Při sestavování Ganttova diagramu postupujeme tak že sestavíme 

souvztažnou soustavu XY. Na ose Y vyneseme jednotlivé aktivity, kdy každé aktivitě 

přísluší jeden řádek. Osa X představuje časovou osu, na které vynášíme délku trvání 
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jednotlivých aktivit. Jednotlivé pořadí aktivit není nijak přesně stanoveno, jelikož je 

každá aktivita znázorněna zvlášť. 

 

 I přes fakt, že pořadí jednotlivých aktivit na ose Y není žádným pravidlem 

upraveno, doporučuje se pro přehlednost provádět řazení jednotlivých aktivit dle časové 

návaznosti na sebe. Zjednodušeně řečeno je vhodnější řadit aktivity od shora dolů na ose 

Y od první k poslední. V takto sestaveném Ganttově diagramu je možné i přehledně 

provádět znázornění vazeb mezi jednotlivými aktivitami. [1] 

 

Obrázek 2.4 - Vzor Ganttova diagramu. [14, str. 80] 

 

 

2.9 Plánovací dokumentace a podklady 

 Obsahově dokumentace pro řízení a plánování výstavbových projektů zahrnuje 

veškeré dokumenty a plány, které jsou potřeba pro kvalitní organizování veškerých 

činností souvisejících s výstavbou. Každá ze zúčastněných stran má v rámci rozdělení 

rolí na projektu za úkol vypracování určených dokumentů. Účastníci projektu následně 

mají vzájemnou povinnost, na základě které si vzájemně poskytují jednotlivé části 

plánovacích podkladů. Některé části však mohou spadat pod obchodní tajemství. 
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2.9.1 Projektová dokumentace 

 Projektová dokumentace má několik stupňů a její vyhotovení má v kompetenci 

nejčastěji projekční kancelář, samostatný projektant, případně dodavatel stavby. Mezi 

základní stupně projektové dokumentace řadíme následující: 

 Studie stavby 

 Dokumentace pro územní rozhodnutí 

 Dokumentace pro stavební povolení 

 Zadávací dokumentace 

 Dokumentace pro provedení stavby 

 Dokumentace pro realizaci stavby 

 Dokumentace skutečného provedení stavby 

2.9.2 Rozpočet projektu a výkaz výměr 

 Rozpočet projektu souvisí nedílně s výkazem výměr. V praxi se používá pro název 

rozpočet termín oceněný výkaz výměr. Na jeho zhotovení se spolu podílí dodavatel 

stavby, projektant a inženýrská organizace. Spolupráce všech tří stran však není 

pravidlem. Příkladem může být situace, kdy projektant zpracuje výkaz výměr, dodavatel 

jej ocení a inženýrská organizace zkontroluje správnost. 

2.9.3 Finanční plán projektu 

 Finanční plán znázorňuje nasazení finančních zdrojů projektu v čase. Vychází 

zejména z rozpočtu projektu, případně z ostatní, mimo rozpočet specifikovaných nákladů. 

Finanční plán může být vyžádán například bankou, která vstupuje do projektu jako 

poskytovatel úvěr nebo ručitel. 

2.9.4 Technologický předpis pro provádění 

 Jedná se o dokument, který popisuje technologický postup a zásady provádění 

jednotlivých činností. Uvádí souvislosti, které nedílně souvisí s časovou organizací 

jednotlivých prací, zejména jejich návaznost a související technologické přestávky. 
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3 RIZIKO VE VÝSTAVBOVÝCH PROJEKTECH 
 

 Problematika řízení rizik je v současné době stále více diskutovanou záležitostí. 

V posledních letech se stává čím dál vice vyžadovanou součástí výstavbových projektů 

a ve vybraných případech i nezbytnou. Nelze tedy tuto problematiku opomíjet, naopak 

je zapotřebí, věnovat ji čím dál větší pozornost. 

 

3.1 Charakteristika pojmů 

 V rámci pojmů problematiky řízení rizik lze stanovit dva bazální pojmy, kterými 

jsou pojem rizika jako takového a pojem jeho hodnoty, která v rámci práci s riziky určuje 

směřování při práci s riziky. 

3.1.1  Riziko 

 Slovem „riziko“ se označují kvalitativně dosti rozdílné, i když velice příbuzné 

pojmy. Záleží na odvětví, oboru a problematice, co se pod tímto názvem rozumí; záleží 

koneckonců i na jazyku, ve kterém se o riziku hovoří nebo píše (v češtině má „riziko“ 

většinou negativní odstín). Slovem „riziko“ se ve výstavbovém projektu například 

označuje: 

 nebezpečí psychické, fyzické nebo majetkové újmy (úpadek dodavatele apod.), 

 zdroj takového nebezpečí (přírodní jevy, lidé nebo zvířata a činnosti), 

 hmotný statek nebo osoba vystavená nebezpečí, 

 možná nejistá událost nebo situace, která může mít záporný nebo kladný účinek 

na cíle projektu, 

 pravděpodobnost vzniku nepříznivé události, 

 možnost zisku nebo ztráty při investování, popř. podnikání.[2, s. 253] 

3.1.2 Hodnota rizika 

 Hodnota rizika je jedním z nejdůležitějších údajů, který v rámci problematiky rizik 

určujeme. Lze ji stanovit dle jednoduchého vzorce vynásobením pravděpodobnosti Pi a 

dopadu rizika Di. Tímto triviálním matematickým výpočtem dostaneme hodnotu rizika 

HRi.  

 

HRi = Pi x Di 
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Ve většině případu dostaneme výslednou hodnotu v penězích, jelikož 

pravděpodobnost Pi je bezrozměrná veličina a dopad Di, bývá takřka vždy cenově 

určen.[1] 

 

3.2 Management rizika 

 Management rizika je součástí projektového managementu. V rámci tohoto 

odvětví managementu existuje řada koncepcí na ovládání rizik, které se však od sebe nijak 

zásadně neliší. Rozdíly mezi jednotlivými koncepcemi najdeme v jejich uspořádání, 

podstata však zůstává stejná. V rámci každé koncepce je totiž nutné riziko určit, 

kvalifikovat a kvantifikovat.[2] 

3.2.1 Zásady managementu rizika 

V rámci zásad managementu rizika hovoříme hlavně o typech přístupu manažera 

nebo týmu manažerů k riziku. Jde o přístup proaktivní a reaktivní. 

 

Proaktivní přístup spočívá v prevenci. Manažer by měl předcházet všemi 

možnými dostupnými prostředky tomu, aby riziko vůbec nastalo nebo aby jeho dopad byl 

co možná nejmenší. Je třeba mít na paměti, že dopad rizika je vždy určitým způsobem 

ztrátou a zdrojem komplikací. 

 

Reaktivní přístup volíme tehdy, nemůžeme-li zabránit riziku, aby nastalo. Tento 

přístup spočívá v přípravě rizikového scénáře, který aplikujeme v případě, že nastane 

dané riziko. [2] 

  

Každý člověk se někdy ve svém životě setkal se situací, kdy někdo v jeho okolí 

pronesl, že danou věc nebo daný problém tušil. Dobrý projektový manažer by měl umět 

prozíravě naslouchat svému instinktu a nepodceňovat aspekty, které mu lidově řečeno 

nevoní. Pokud je podcení, může pak už jen bezradně přihlížet následkům svého 

nepočínání. Jen málo projektových manažerů přízná svoji chybu do té míry, že si ji 

zdokumentuje. Vlastní systém dokumentování či zaznamenávání vlastní zkušeností, 

včetně těch negativní, může být pro budoucí praxi vysoce přínosný. Chyby nebo 
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nedokonalosti, kterých se člověk dopustí, by měli sloužit k ponaučení a neopakování dané 

situace, stejně jako kladně hodnocené již realizované postupy.[5] 

3.2.2 Strategie ovládnutí rizika 

Každý projekt je zatížen větší nebo menší škálou rizik. Soubor těchto rizik se 

nazývá portfolio rizik. V rámci portfolia rizik je nutné myslet na všechna daná rizika. I 

když se může zdát, že jednotlivá rizika spolu nesouvisí, opak bývá pravdou. Je nutné 

zaměřit se i na jejich vzájemnou provázanost. Pro rozhodování o postupu můžeme 

postupovat dle čtyř základní strategií rizik:[2] 

 

Strategie převzetí rizika 

Jedná se o situaci, kdy osoba zodpovědná za riziko nebo osoba, k níž se riziko 

vztahuje, žádným způsobem nesleduje ani nehodností možnosti rizik. Rizika, která se 

vyskytnou, příjme a řeší v tu chvíli, až nastanou. Tento přístup není možné použít 

v situacích, kdy se rizika vztahují k peněžním tokům, časovému plánu projektu nebo 

kvalitě.[2] 

 

Strategie ošetření rizika 

Jedná se o strategii obsahující zásadu proaktivnosti, která byla popsána v části 

3.2.1. Tato strategie spočívá ve vytvoření preventivních opatření, vedoucích k celkovému 

snížení následků portfolia rizik.[2] 

 

Strategie přenesení rizika 

Uvedená strategie je využívána v případě, kdy osoba zodpovědná na za riziko není 

schopna sama nést jeho případné následky. Dochází k tomu, že část nebo celé riziko 

přenese jinam. Nejčastěji dohází k přesunu formou pojistky na pojišťovnu nebo na banku 

v podobě bankovní záruky.[2] 

 

Strategie zrušení rizika 

 Strategie je volena v krajních případech, kdy nastanou v rámci projektu taková 

rizika, která není možná vyeliminovat, snížit ani přesunout na třetí osobu či stranu. 

Zrušením rizika se rozumí zrušení projektu nebo zamítnutí jeho zahájení. Případné 
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zrušení již započatého projektu však podněcuje vznik dalšího rizika, a sice rizika úpadku 

osoby nebo firmy, která projekt realizuje.[2] 

3.2.3 Shrnutí managementu rizika 

Je důležité uvědomit si, že proces řízení rizika není součástí pouze přípravné fáze 

projektu. Je to proces, který běží během celé životnosti projektu. Každý dobrý projektový 

manažer by si měl uvědomit následujících pět věcí:[5] 

 Řízení rizik a problémů není něco navíc – je to nedílná část práce skvělého 

projektového manažera, 

 Problémy a rizika by měly být jasné, opodstatněné – a zejména mít vztah ke 

konkrétnímu projektu, 

 Hodnocení postupu projektu není úplné bez toho, že projdete záznamy o rizicích 

a projektech, 

 Své úsilí soustředit na ta největší rizika a problémy, nikoliv na ta, proti kterým se 

můžete bránit nejsnáze, 

Záznamy o rizicích a problémech používat i tehdy, kdy je třeba prověřit celkové zdraví 

projektu.[5, s. 47] 

 

3.3 Řízení rizik 

 Pod pojmem řízení rizik se rozumí systematický proces identifikování, 

analyzování a reagování na rizika projektu. Zahrnuje maximalizaci pravděpodobností a 

důsledků událostí a minimalizaci pravděpodobností a dopadů událostí nepříznivých pro 

splnění cílů projektu.[4, s. 198] 
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3.3.1 Plánování řízení rizik 

  

 Obrázek 3.1 – Postup plánování řízení rizik 

 

 

Mít naplánované, jaký způsobem bude možné případná rizika projektu řídit je 

z mnoha hledisek velkým přínosem pro fungování projektu. Dopředu naplánovaná 

strategie a postupy tohoto procesu se mohou během realizace projektu ukázat jako mocná 

zbraň. Celý proces plánování je možně provést na základě následujících kroků: [8] 

 

Určení celkové úrovně rizikovosti projektu 

 V prvním kroku probíhá určení míry rizikovosti projektu. Nejčastěji posuzujeme 

rizika na základě vlastní zkušenosti. V případě, že plánovaný projekt je nový, dříve 

nerealizovaný, mívá manažer nebo tým manažerů tendence přisuzovat mu vysokou míru 

rizika, jelikož jde v přeneseném slova smyslu o cestu do neznáma. Pokud se jedná o 

realizaci již dříve prováděného typizovaného projektu, automaticky je míra rizika 

stanovena podstatně nižší. Takové chování je zcela přirozené, jelikož každému vyhovuje 

pohyb ve známém prostředí, kde je schopen lepší orientace a předvídání. [8] 

 

Posouzení hlavních projektových a externích rizik 

 Je třeba zásadní rizika definovat a vytvořit jejich přehled. V této fázi poprvé 

narazíme na konkrétnější možnosti ohrožení projektu a získáme tak prvotní představu, 

zda je vhodné či nikoli dále pracovat na jeho realizaci.  

 

 

 

Návrh metod a přístupů k rizikům

Stanovení hlavních ukazatelů a přijatelnosti rizik

Posouzení hlavních projektových a externích rizik

Určení celkové rizikovosti projektu
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Stanovení hlavních ukazatelů a přijatelnosti rizik 

 Zásadní roli v tomto kroku hraje tendence riskovat. Riziko, které se pro jednoho 

člověka jeví na základě zjištěných ukazatelů jako absolutně nepřijatelné, se může 

druhému zdát jako akceptovatelné. Každý musí subjektivně posoudit, jestli je ochoten 

akceptovat vysokou míru rizika s vidinou velkého zisku nebo zda zvolí cestu 

prostřednictví nižšího rizika a tím i zisku s ním spojeným. 

 

Návrh metod a přístupů k riziku 

 Ne všechna rizika lze řešit jednou metodou a mít k nim i totožný přístup. Existují 

rizika, která musí nést daný subjekt nebo účastník projektu sám na svojí odpovědnost, 

jelikož nemá jinou možnost. Jsou však i rizika, která lze přenést za určitých podmínek na 

třetí stranu.  

 

Výsledkem celého plánování řízení rizik je jeho výstup v podobě plánu řízení 

rizik. Je důležité uvědomit si, že tento plán se může, třeba i několikrát v průběhu projektu, 

změnit. Dobré zvládnutí rizik vychází ze schopnosti pružně pracovat s tímto plánem. [8] 

3.3.2 Identifikace rizik 

 Proces identifikace je výchozí a zároveň nejdůležitější částí v celém procesu řízení 

rizik. Na tento krok totiž navazuje celý další proces vypořádání se s rizikem. Pokud je 

tato část vyhodnocena chybně, popřípadě jsou-li opomenuty některé třeba jen drobné 

rizikové aspekty, celý další postup se časem může ukázat jako chybný a vytvářet tak další 

rizika. V této fázi je třeba dbát zvýšené pozornosti, jelikož mnohdy nelze sjednat nápravu. 

 

Základním vstupním údajem pro identifikaci rizik projektu je jejich přehledný 

soupis. Vytvořený seznam může následně sloužit i pro přehlednou kontrolu celého 

procesu řízení. Nesporná devíza kvalitně sestaveného přehledu rizik, je možnost odhalení 

jejich duplicity. Mnohá rizika se mohou tvářit odlišně, přitom jejich aspekty bývají často 

zcela totožné. Případné neodhalení těchto duplicit vede k situaci, kdy pověřený manažer 

nebo skupina manažerů řeší stejnou věc dvakrát. Tato časová úspora může mnohdy hrát 

důležitou roli. Dalším možným vstupním dokumentem jsou podklady pro řízení rizik z již 
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dříve realizovaných typizovaných projektů. Dohledání a použití těchto záznamů vede 

k stlačení časové náročnosti identifikace rizik na minimum. [6] 

 

 Daný předmět analýzy rizika je dobré podrobit, pokud je to možné, rozkladu na 

dílčí části. Tím, že daný subjekt rozložíme na menší subjekty, zvyšujeme počet 

odhalených rizik a zároveň snižujeme rizikovost projektu. [7] 

 

 Do samotného procesu identifikace rizik by mělo byt zapojeno co nejvíce 

pracovníků, podílejících se na řešeném projektu. Dobrá informovanost všech 

zúčastněných přispívá k hladkému chodu celého procesu. V případě, že se manažer nebo 

tým manažerů nachází v pozici, kdy zastupují investora, je vhodné informovat i tuto 

stranu o daných problémech a postupu navržených řešení. Vyslání informací touto cestou 

může opět vést k eliminaci další problému. [6] 

3.3.3 Kvalitativní analýza rizik 

 Kvalitativní analýza slouží k ohodnocení dopadu rizika a určení pravděpodobnosti 

s jakou k němu může dojít. Hodnocení těchto dvou faktorů probíhá na základě 

kvalifikovaného odhadu. Prostředkem pro hodnocení je tzv. matice rizik. Rozsah rizik lze 

vyjádřit buď slovně anebo pomocí numerické stupnice. Stejně tak lze vyjádřit i jejich 

pravděpodobnost. Tuto metodu lze řadit mezi jednodušší. Její výhodou je poměrně malá 

časová náročnost, oproti tomu nevýhodou je působení subjektivního faktoru hodnotitele, 

který do uvedené analýzy rizika vnáší riziko selhání lidského faktoru (odhadu). Na 

základě zmíněné situace mohou vznikat problémy v mnoha oblastech projektu. Zmiňme 

třeba problematiku stanovení výše finančních rezerv na pokrytí následku rizika. Pokud 

například přiřkneme danému riziku střední ohodnocení, je třeba ohodnotit i jeho výši. 

V tomto případě může deset různých řešitelů přijít s deseti různě vysokými částkami. Ze 

špatně zvoleného ohodnocení tak mohou vyplynout vážné důsledky. [9] 

 

Tato analýza nese však i výhody, které se nejlépe projeví a uplatní v následujících 

případech: 

 Upřesnění kroků při analýze rizik, 

 Upřesnění číselných vstupních údajů pro další analýzu, 
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 Předběžné stanovení pravděpodobnosti výskytu a hodnoty. [9] 

3.3.4 Kvantitativní analýza rizik 

 Kvantitativní analýza pracuje také s číselným ohodnocením pravděpodobnosti 

rizika, ale na rozdíl od kvalitativní podrobuje tuto pravděpodobnost matematickému 

výpočtu, který zahrnuje i frekvenci výskytu hrozby. Vyjadřuje dopad daného rizika, 

nejčastěji ve finančních prostředcích. Kvalitativní metody analýzy jsou podstatně 

přesnější, s vyšší vypovídající schopností, než kvalitativní analýzy. Jejich značnou 

nevýhodou je časová náročnost a mnohdy složitost orientace ve shromážděných datech. 

Zpracovatel tohoto typu analýzy je vystaven práci s velkým množství dat. Uvedený fakt 

může vést i k odvedení pozornosti od podstaty řešené věci. [9] 

3.3.5 Opatření proti rizikům 

 Opatření proti rizikům by obecně měla sloužit k ekonomickému snížení rizika a 

zároveň k přiměřenému zvýšení prospěšných dopadů, které jsou s příslušným rizikem 

spojeny. Cílem je vytvoření takových opatření, která povedou k dosažení co 

nejpříznivějšího stavu. Tato opatření mohou být následující:  [6] 

 

Opatření orientovaná na příčiny rizika 

 Jedná se o opatření, která jsou cílena na omezení nebo eliminaci příčin rizika. Jde 

o preventivní opatření, která se týkají spíše vnitřních rizik, které je možné ovlivnit. Vnější 

rizika jsou těmito metodami těžko postižitelná. [6] 

 

Opatření pro oslabení nepříznivých dopadů rizika 

 Tato opatření používáme, když nelze rizika odstranit. Musíme tedy počítat s jejich 

negativními dopady a pomocí těchto opatření se na ně adekvátně připravit, například 

diverzifikací. [6] 

Opatření v podobě přenesení rizika 

 Opatření spočívá v přenesení rizika na třetí stranu, například formou pojistky či 

bankovní záruk. [6] 
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V dalším kroku v rámci opatření proti rizikům dochází k hodnocení a výběru 

daných opatření. Zejména se jedná o vyhodnocení ekonomické efektivnosti, které 

vypovídá o míře poklesu rizika vlivem přijatého opatření. Tento pokles lze vyjádřit i 

v číselné formě, za předpokladu, že proběhla kvantitativní analýza rizika s využitím 

příslušné metody. Dalším kritériem hodnocení je obtížnost realizace daného opatření a 

dostupnost zdrojů, potřebných k jeho realizaci. Následně by mělo dojít k naplánování 

kontingenčních opatření. Je o opatření korekční či havarijní. Na závěr se vytváří výstupu, 

který zdokumentuje plány jednotlivých opatření. Tyto plány by měly obsahovat 

následující: [6] 

 Charakteristiku rizika, na které se daný plán orientuje, spolu s uvedením aktivity 

či složky projektu dotčených tímto rizikem, 

 Charakteristiky zvoleného protirizikového opatření a kontingenčních opatření 

 Signální body, resp. varovné signály vztahující se k jednotlivým kontingenčním 

opatřením, 

 Seznam všech rizik, 

 Subjekty odpovědné za realizaci plánů protirizikových opatření, resp. plánů 

kontingenčních opatření, 

 Výše nákladů na realizaci plánů protirizikových opatření, 

 Velikost snížení rizika v důsledku přijatého protirizikového opatření, 

 Velikost rezerv na případnou realizaci plánu kontingenčních opatření. [6, s. 194] 

3.3.6 Nástroje řízení rizik 

RIPRANTM 

 Autorem této metody je doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. RIPRANTM  je ochranná 

známka registrovaná autorem u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Postup metody 

je následující: [15] 
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Obrázek 3.2 – Postup metody RIPRANTM 

 

 

 Ve fázi přípravy analýzy rizika je zapotřebí shromáždit všechny dostupné 

podklady, které mohou jakkoliv přispět k preciznímu provedení analýzy rizik. 

Shromážděné vstupy a výstupy systematicky uspořádat a ustanovit tým, který bude 

analýzu provádět. 

 

 Identifikaci rizik provedeme pomocí příslušných metod. Identifikace je 

nejdůležitější částí v celém procesu řízení rizik, musí tedy proběhnout s maximální 

pečlivostí. Závěrem identifikace je vytvoření seznamu rizik (hrozeb), jež vypadá takto:  

 

   Tabulka 3.1 – Seznam hrozeb 

Pořadové číslo Název hrozby Scénář Poznámky 

    

    

 

V kroku kvantifikace rizik je nutné určit pravděpodobnosti, s jakými mohou dané 

hrozby nastat, určit jejich scénáře a následně i pravděpodobnost, s jakou daný scénář 

proběhne. Vyhodnocení se opět zaznamená do příslušné tabulky. Rizika můžeme 

zaznamenávat do jednoho seznamu, nebo každé zvlášť. Tabulka může mít následující 

podobu: [15]

Celkové zhodnocení rizika

Odezva na riziko

Kvantifikace rizika

Identifikace rizika

Příprava analýzy rizika
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Tabulka 3.2 – Ohodnocení hrozeb 

1.) Číslo rizika Hodnota v podobě celého čísla 

2.) Název rizika Příslušný název 

3.) Pravděpodobnost rizika Hodnota 0,0 - 1,0 

4.) Scénář rizika Popis scénáře 

5.) Pravděpodobnost scénáře Hodnota 0,0 – 1,0 

6.) Výsledná pravděpodobnost Pravděpodobnost = 3.) x 5.) 

7.) Dopad Hodnota v penězích 

8.) Hodnota rizika Hodnota rizika = 6.) x 7.) 

 

 Odezva na riziko spočívá ve vytvoření a zapracování opatření, která povedou 

k jeho snížení na úroveň, že jej budeme ochotní akceptovat. Odezvu na rizika zaneseme 

do tabulky, která bude aktualizovat údaje z tabulky 2.5 – Ohodnocení hrozeb. Je důležité 

si uvědomit, že v rámci již stanovených pravděpodobností snižujeme 

pravděpodobnost hrozby, nikoliv výslednou pravděpodobnost čí pravděpodobnost 

scénáře! Aktualizační tabulka dané hrozby bude vypadat obdobně jako tabulka 2.4. 

Dojde pouze k malé obměně. [15, 4] 

 

Tabulka 3.3 – Aktualizované ohodnocení hrozeb 

1.) Číslo rizika Hodnota v podobě celého čísla 

2.) Návrh opatření Příslušný název 

3.) Náklady na opatření Typ nákladu, případná výše 

4.) Nová pravděpodobnost rizika Hodnota 0,0 – 1,0 

5.) Nová výsledná pravděpodobnost Hodnota 0,0 – 1,0 

6.) Dopad Hodnota v penězích 

7.) Nová hodnota rizika Hodnota v penězích 

 

 Celkové zhodnocení rizika spočívá ve vyhodnocení analyzovaných rizik a učinění 

konečného rozhodnutí, zda analyzovaná rizika akceptovat, či nikoliv. Vše se shrne do 

výsledné zprávy. Důležité je zkompletovat veškerou dokumentaci, týkající se provedené 

analýzy a vyhodnocení. [15] 
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4 ESOX, spol. s r.o. 
 

Název společnosti: ESOX, spol. s r.o. 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Sídlo: Libušina třída 826/23, 623 00 Brno - Kohoutovice 

Založeno: 5. 9. 1990 

Zaměření společnosti a předmět podnikání: 

 Kompletní dodavatelství pozemních a průmyslových staveb 

 Zdravotechnika, vytápění, plyn 

 Sádrokartonové konstrukce 

 Sanace vlhkého zdiva 

 Zateplovací systémy 

 Dopravně - mechanizační služby 

 Velkoobchod a maloobchod se stavebním materiálem 

 Zprostředkovatelská činnost realitních agentur 

 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství 

 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 

 

Základní kapitál: 3 150.000,- Kč 

Vedení společnosti:  Petr Polický, jednatel společnosti 

   Ing. Jan Polický, jednatel společnosti 

   Ing. Pavel Betlach, prokurista společnosti 

4.1 Charakteristika společnosti 

 Společnost působí na trhu více než 26 let, během kterých si vybudovala dobré 

jméno a silné postavení na trhu. Společnost se v současné době zabývá zejména 

výstavbou pozemní staveb, průmyslových staveb a sanacemi budov.  

 

 Společnost, vzhledem ke svému dlouhodobému působení na trhu a širokým 

možnostem v oblasti realizace staveb, disponuje stabilním zázemím, které z ní dělá 

silného hráče na stavebním trhu. Jedná se o středně velkou stavební společnost, 

disponující zhruba 80 zaměstnanci, jejíž roční obrat se pohybuje v rozmezí 300 - 400 
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milionů korun. Hlavni činností společnosti je zajišťování dodávky stavebních děl z pozice 

generálního dodavatele, činnost subdodavatelská tvoří menší podíl na celkové dodávané 

stavební výrobě.  

 

 Společnost ESOX, spol. s r.o. disponuje řadou certifikátů a osvědčení, které 

dokládají profesionalitu jejího působení a vysokou odbornost zaměstnanců. Jedná se 

zejména o certifikaci v oblasti norem ISO. Společnost disponuje certifikaci ISO 

9001:2009, týkající se managementu kvality a certifikací ISO 14001:2005, řešící 

problematiku ochrany životního prostředí. Mezi další certifikáty a osvědčení, které 

společnost získala, paří osvědčení společnosti WEBER a POROTHERM, osvědčení o 

proškolení týkající se montáže stavební prvků těchto dodavatelů stavebních výrobků a 

dílců. Dále certifikát od společnosti BAUMIT, o technické způsobilosti k provádění 

zateplovacích systémů. [19] 

4.2 Referenční realizované projekty 

 Pro pochopení rozsahu a pole působnosti společnosti je vhodné pro názornost 

uvést některé realizované stavby. Vybraní zástupci reprezentují jednotlivá odvětví 

stavebnictví, kterými se společnost ESOX, spol. s r.o. zabývá. Jedná se o oblasti občanské 

vybavenosti, obchodních provozů a průmyslových staveb. [19] 
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Novostavba sportovního areálu Chironova Brno 

   

Investor projektu: All4fit, spol. s r.o. 

Realizace projektu: 2011-2012 

Finanční objem: 56,4 mil. Kč 

 

Obrázek 4.1 - Sportovní areál Brno - Chironova, pohled 1 [19] 

 

 

        Obrázek 4.2 - Sportovní areál Brno - Chironova, pohled 2 [19] 
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Novostavba Hypermarketu TESCO Vyškov 

 

Investor projektu: Tesco Stores ČR, a.s. 

Realizace projektu: 2012 

Finanční objem: 84,3 mil. Kč 

 

Obrázek 4.3 - TESCO Vyškov, pohled 1 [19] 

 

 

      Obrázek 4.4 - TESCO Vyškov, pohled 2 [19] 
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Novostavba výrobní haly č. 2 Euromotor v areálu závodu Siemens, s.r.o. 

 

Investor projektu: Siemens, spol. s r.o. 

Realizace projektu: 2011-2012 

Finanční objem: 49,4 mil. Kč 

 

Obrázek 4.5 - Výrobní hala Siemens, pohled 1 [19] 

 

 

         Obrázek 4.6 - Výrobní hala Siemens, pohled 2 [19] 
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4.3 Organizační struktura společnosti 

 Organizační uspořádání společnosti ESOX, spol. s r.o. odpovídá velikosti středně 

velké stavební firmy. Graficky vyjadřuje strukturu společnosti ESOX, spol. s r.o. obrázek 

4.7. 

 

Obrázek 4.7 - Organizační struktura společnosti ESOX, spol. s r.o. [19] 
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5 POPIS ŘEŠENÉHO PROJEKTU  
 

 Předmětem praktické části je popis řízení konkrétní stavební zakázky. Pro tyto 

účely bude provedena praktická část na výstavbovém projektu výrobní a skladovací haly 

společnosti AQUAL, spol. s r.o. [20] 

5.1 Základní údaje o projektu 

Název akce: Administrativní, výrobní a skladovací areál  

 AQUAL, spol. s r.o. 

Místo stavby:  obec Česká 

Kraj:  Jihomoravský 

Odvětví:  Průmyslové stavby 

Charakteristika:  Novostavba 

Název a sídlo investora: AQUAL, spol. s r.o., Třída Generála Píky 1993/3,  

 613 00 Brno 

Zhotovitel:   ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno, 

    Brno - Kohoutovice 

Zpracovatel PD:  TIPRO projekt, spol. s r.o., Kociánka 8/10, 612 00 Brno  

Termín plnění:  Zahájení prací   07/2016 

    Dokončení a předání díla 02/2017 

Cena díla celkem:  cena bez DPH   21 461.000,- Kč 

    DPH 21%   4 506.810,- Kč 

    Cena včetně DPH  25 967.810,- Kč 

 

5.2 Charakteristika zakázky 

 Předmětem investičního záměru je vybudování novostavby skladového a 

výrobně-administrativního centra společnosti AQUAL s.r.o. Nově navržený objekt řeší 

aktuální prostorové, plošné a provozní nedostatky stávajícího provozu společnosti s cílem 

vytvořit odpovídající nové prostory pro realizaci rozvoje výroby, vč. optimalizace 

navazujících provozních a skladovacích prostor v plánované stavbě.  
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Jedná se o dvoupodlažní stavbu nepodsklepenou. V 1.NP jsou navrženy vstupní 

prostory s přímou návaznosti na jednací prostory a kancelářské prostory se zázemím. Ve 

druhé části je situována dílna pro montáž, kompletaci a výrobu se zázemím s návazností 

na dvoupodlažní sklad, který se nachází ve druhé polovině objektu. Ve skladu se nachází 

dvě technické místnosti sloužící pro umístění technologií čerpadla a záložního zdroje pro 

venkovní požární nádrž a pro umístění technologie úpravny vody z místní studny jako 

zdroje pitné vody. Ve 2.NP se nachází administrativní část se zázemím s přístupem do 2. 

patra skladu. Druhá část dispozice je řešena jako volná plocha-bez dispozičního členění 

pro budoucí využití v rámci patra. [20] 

 

Obrázek 5.1 - Vizualizace 1, AQUAL [20] 

 

 

        Obrázek 5.1 - Vizualizace 2, AQUAL [20] 
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5.3 Objektové členění zakázky 

 V rámci plánování projektu došlo k členění stavební zakázky na jednotlivé 

stavební objekty. Projekt je realizován v rámci celkem z šesti stavebních objektů. 

5.3.1 SO 01 Administrativa, výroba a sklad 

Základy 

S ohledem na danou geologii a na zatížení od horní stavby je navržené založení 

objektu na základových pasech, které budou podporované velkoprofilovými pilotami. 

Výpočet pilot byl proveden dle IG průzkumu a s omezením sedání pilot do 15.0mm na 

charakteristické zatížení. Průměr pilot 800 mm. Délky pilot jsou pod vnitřní nosné sloupy 

14,0 metru, pod sloupy ostatní 8,00 metru. Vyztužení je zadáno v podélném směru 10 

prutů R14, třmínky R6/300mm jako šroubovice, beton piloty C25/30 XA1. Piloty 

průměru 800mm jsou vytvářené technologií CFA, klasické vrtané by byly delší. Na 

pilotách budou provedené základové pasy a patky. V základových patkách budou kalichy 

pro osazení prefabrikovaných betonových sloupů. Na kališích mezi sloupy budou osazené 

prefabrikované základové prahy. Výztuž z pilot musí být zatažena na kotevní délku do 

základových patek. Veškeré monolitické základové konstrukce budou provedené 

z betonu C30/37 XC4,  XA1 a budou vyztužené ocelí B500B – 10 505 (ØR). Krytí 

výztuže u základových konstrukcí 50 mm. S ohledem na danou geologii a na zatížení od 

horní stavby je navržené založení objektu na základových pasech, které budou 

podporované velkoprofilovými pilotami. Návrh pilot provedl Ing. Martin Špička a je 

součástí statického výpočtu. Dle zpracovatele výpočtu ten IG průzkum není však takový, 

abychom mohli zadat přesné parametry základových půd v celých délkách pilot. 

Nedosahuje do takové hloubky. Výpočet pilot byl proveden dle IG průzkumu a s 

omezením sedání pilot do 15.0mm na charakteristické zatížení. Průměr pilot 800 mm. 

Délky pilot jsou pod vnitřní nosné sloupy 14,0 metru, pod sloupy ostatní 8,00 metru. 

Vyztužení je zadáno v podélném směru 10 prutů R14, třmínky R6/300mm jako 

šroubovice, beton piloty C25/30 XA1. Piloty průměru 800mm jsou vytvářené technologií 

CFA, klasické vrtané by byly delší. [20] 
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Horní stavba 

 Administrativní, výrobní a skladovací areál firmy AQUAL je dvoupodlažní objekt 

o půdorysných rozměrech 30,60* 20,00 metru – maximální výše atiky je na kótě +9,00 

metru. Budova se provozně skládá ze dvou celků, které jsou do sebe výškově oddělené.  

 

 Hlavní nosné prvky tvoří příčné rámy. Osový rozpon sloupů rámů je 2 * 9,70 

metru. Osová vzdálenost jednotlivých rámů je 5 * 6,00 metru. Stropní je provedena 

z předpjatých stropních panelů SPIROLL. Nosná část třešní konstrukce je tvořena 

železobetonovými vazníky n, na které je uložen a v každé vlně přikotven trapézový plech 

TR 150/280/0,88. Prostorová tuhost celého objektu je daná tuhostí sloupů vetknutých do 

základových patek, dále příčnou tuhostí rámů a ve směru příčném ztužidly. Obvodový 

plášť celé budova lehký systémový. 

 

 Svislá nosná konstrukce je tvořena dvěma typy sloupů obdélníkového průřezu. 

Krajní sloup 300/450 mm spodní část, 300/300 horní část, krajní sloup je na celou délku 

průběžný. Střední sloupy 300/500 mm je v úrovni 1. NP nadstavený. Všechny sloupy jsou 

vetknuty monolitických železobetonových kalichů, které jsou součástí základových patek 

a pasů – podporované pilotami. Vetknuté sloupů spolu s rámy přenášejí veškeré 

vodorovné síly. Tím je zajištěna prostorová tuhost celé nosné konstrukce. Na sloupech 

jsou kloubově uložené průvlaky. V osách sloupů, kolmo na kolmo na průvlaky jsou 

betonová ztužidla. 

 

 Hlavní vodorovné nosné prvky jsou průvlaky, které mají tvar obráceného písmene 

T. Rozměr průvlaků je dán jejich umístěním a jejich požadovanou nosností. Na ozubech 

průvlaků jsou osazené předpjaté stropní panely SPIROLL. Tloušťka panelů je navržena 

dle požadované únosnosti. Skladová část stropu 250 mm, administrativní část a střecha 

200 mm. Výměny pro otvory ve stropních konstrukcích jsou řešené pomocí ocelových 

válcovaných nosníků s dobetonováním. Konzolově vyložená část stropní konstrukce je 

provedena lehkých ocelových konzol, které jsou navařené na zesílená ztužidla a průvlaky. 

V místě výškového odskoku skladové a administrativní části bude jedna část stropní 

konstrukce uložena na zděné stěně. V místě uložení stropní konstrukce bude stěna 

zakončena věncem. 
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 Obvodový plášť je u celé budovy, tedy administrativní, skladové a výrobní části 

objektu, tvořen systémovými panely. Systémový obvodový plášť je doplněn o prosklené 

otvory. Železobetonové prvky skeletu budou provedené minimálně z betonu C45/55 a 

budou vyztužené výztuží B500B. Monolitické části objektů beton C30/37. vždy je použitá 

výztuž B500B. U všech prefabrikátů budou sražené rohy dle zvyklostí výrobce. 

 

Střešní konstrukce 

 Bude použito převážně systémových skladeb s přesně určenými materiály. 

Skladby vychází ze skladeb střešních systémů DEK. Základ všech střešních konstrukcí 

domu tvoří ŽB skelet s trapézovým plechem ve spádu, parotěsná asfaltová hydroizolace 

na nosné konstrukci - trapézovém plechu, tepelně izolační vrstva z polystyrenu v místech 

požární skladby střechy je polystyren nahrazen minerální tepelnou izolací, na nich pak 

hydroizolační vrstva z PVC fólie. Střešní roviny jsou spádovány pomocí spádování nosné 

konstrukce k jednotlivým vpustem či žlabům. Všechny vrstvy skladeb střech budou 

provedeny v systémovém provedení dle technologických předpisů výrobce a podle 

příslušných norem, včetně přesahů fólií přes sebe, napojení na okolní konstrukce, řešení 

prostupů, apod. V detailech budou použita systémová řešení včetně potřebných 

pomocných systémových prvků určených výrobcem dané vrstvy (platí zejména pro 

krytiny a asfaltové parotěsné pásy). [20] 

5.3.2 SO 02 HTÚ 

 V rámci hrubých terénních úprav bude sejmuta ornice z plochy staveniště. Zemní 

práce v území dotčeného výstavbou budou realizovány po úroveň zemní pláně 

zpevněných ploch respektive na výškovou úroveň – 0,45 m od povrchu podlahy 

budoucího objekt. Provedeny budou skrývky kulturních zemin v předpokládané mocnosti 

dle pedologického průzkum a rozhodnutí o vynětí ze ZPF. Část kulturních zemin bude 

použita pro zpětné ohumusování ploch zeleně. Dodavatel stavby zajistí její ošetření na 

deponii tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocování. Skrytá přebytečná ornice bude použita 

dle dispozic orgánu ochrany půdního fondu pro hospodárné využití zemědělské půdy. 

Zemní práce na budoucích nezpevněných plochách budou spočívat v urovnání 

podkladních vrstev s případným dospádováním ploch na rozhraní s plochami 
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zpevněnými. Takto připravený podklad bude zpětně překryt kulturními zeminami o 

mocnosti min. 0,15m. [20] 

5.3.3 SO 03 Komunikace 

 Nový areál společnosti AQUAL, spol. s r.o. bude dopravně obsluhován pomocí 

navrženého sjezdu ze silnice  II/385, který je situován cca 50m od stávající křižovatky 

silnice II/385 a křižovatkové větve silnice I/43. Poloha sjezdu je dána pozemkovými  

možnostmi investora. Vzhledem k umístění sjezdu a existenci stávajícího levého 

odbočovacího pruhu křižovatky je napojení navrženo pouze pravým odbočením ve směru 

Kuřim – Česká. Napojení sjezdu na silnici II/385 je navrženo přes nájezdový obrubník 

situovaný na hraně zpevněné části stávající komunikace. Nový sjezd kříží stávající mělký 

příkop, který v místě napojení zaniká a voda dále odtéká do přilehlého terénu. V místě 

křížení je navržen trubní propustek délky 22m  s čely zpevněnými lomovým kamenem.  

 

 V areálu je navrženo 7 kolmých parkovacích stání, z nichž jedno bude vyhrazeno 

pro invalidy. Parkovací stání budou sloužit pro vozidla firmy a pro případné návštěvy. 

Parkovací stání jsou navrženy délky 5m  a šířky 2,50m. Krajní parkovací stání má šířku 

2,75m. Vyhrazené parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu je navrženo 

šířky 3,50m. [20] 

5.3.4 SO 04 Kanalizace  

SO 04.1 Přípojka kanalizace 

 Areál bude připojen na stávající stoku pro veřejnou potřebu prostřednictvím 

kanalizační přípojky o délce 4,0 m. Přípojka kanalizace bude zaústěna do horní třetiny 

profilu stoky pomocí jádrového vrtu. Čištění kanalizační přípojky je navrženo přes revizní 

šachtu. 

 

SO 04.2 Kanalizace dešťová 

 Dešťové vody z areálu budou vsakovány na pozemku stavebníka. Celkem jsou 

navrženy dva vsakovací objekty. Jeden vsak slouží ke vsakování dešťových vod ze 

střechy objektu a druhý ke vsaku dešťových vod ze zpevněných ploch. Dešťové vody ze 
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zpevněných ploch budou do vsaku vedeny přes odlučovač lehkých kapalin. Rozvody 

dešťové kanalizace jsou vedeny v celkové délce 136,0 m o profilu DN 200. [20] 

5.3.5 SO 05 Přípojka plynu 

 Přípojka plynu PE 32 je navržena s ochranným pláštěm a bude připojena do 

stávajícího STL plynovodního řadu PE 90. Přípojka bude ukončena ve skříni hlavního 

uzávěru plynu přechodkou LPE/ocelový systém. Délka přípojky je navržena o celkové 

délce 4,0 m. Jako hlavní uzávěr plynu bude sloužit kulový kohout, umístěný před 

středotlakým regulátorem. [20] 

5.3.6 SO 06 Oploceni 

 Oplocení je navrženo jako kombinace ocelových sloupů založených na vrtaných 

patkách s poplastovaným pletivem a plotové zdi z betonových prolévaných oboustranně 

štípaných tvárnic, založené na základových pasech. Oplocení z ocelových sloupků je 

navrženo o celkové délce 207,4 m. [20] 
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6 DOKUMENTACE VÝROBNÍ PŘÍPRAVY 

 
 Řízení výstavbového projektu představuje proces, jehož řízení vyžaduje 

sofistikovanou přípravu a podílí se na něm řada pracovníků všech zúčastněných stran. 

Tato kapitola je zaměřena na přípravu stavení výroby z pohledu generálního dodavatele. 

6.1 Organizační struktura zakázky 

 Do organizační struktury projektu jsou vždy zařazení aktivní účastníci stavební 

zakázky. Hlavní účastníky představuje osoba investora, projektanta, zástupci dodavatelů 

a příslušných orgánů státní správy, zejména stavebního úřadu. Stavební úřad vydává své 

rozhodnutí na základě splnění požadavků veškerých dotčených orgánů státní správy a 

dotčených stran. Stavební úřad tedy lze označit jako vrcholného zástupce všech 

dotčených stran. Konkrétní organizační struktura řešené stavební zakázky je vyjádřena 

níže zařazeným obrázkem 6.1. 

 

Obrázek 6.1 - Organizační struktura projektu AQUAL 
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6.2 Strukturní plán projektu 

 Strukturní plán představuje dekompozici výstavbového projektu na jednotlivé 

části. Jeho pojetí a počet částí není pevně dán, musí mít však logickou strukturu a 

předvídatelnou návaznost jednotlivých balíků prací. 

 

Obrázek 6.2 - Strukturní plán projektu AQUAL 
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6.3 Matice zodpovědnosti 

 Matice zodpovědnosti představuje souhrnné provedení dekompozice projektu 

jednotlivých činností a její vsazení do dodavatelského systému. Jsou v ní uvedeny veškeré 

činnosti, nebo balíky činností, které je třeba v rámci projektu vykonat. Zároveň jsou zde 

uvedeny všechny zastoupené strany, které se podílí na realizaci projektu. V rámci matice 

zodpovědnosti rozlišuje celkem tři úrovně účasti na projektu, které jsou následující: 

 Ř = Řídící funkce představuje úlohu koordinátora všech prací tím účastníkem, 

kterému je tato úloha přidělena. 

 Z = Zajišťovací funkce představuje pozici dodavatelskou, tedy osobu účastníka, 

který má za úkol provést všechny uvedené práce a dodávky, které mu jsou 

přiřazeny. 

 S = Spolupracující účastník má za úkol podílet se určeném rozsahu a daným 

způsobem na přidělených činnostech v rámci projektu. 

 

 Samotná kompozice matice zodpovědnosti představuje tabulku. Na vodorovné 

ose jsou uvedeni všichni účastnící projektu. Na svislé ose je uvedena dekompozice 

projektu na jednotlivé činnosti, případně balíky činností. Přiřazováním úrovně účasti 

dochází k provázání všech činností na jednotlivé účastníky projektu. Každý účastník tedy 

ví, jaký je jeho úkol v rámci projektu. [4] 

 

 V rámci řešeného výstavbového projektu Administrativní, výrobní a skladovací 

areál AQULA představují matici zodpovědnosti níže uvedené tabulky 6.1, 6.2 a 6.3. 

Uvedená matice odpovědností řeší role následujících účastníků projektu: 

 Investor – AQUAL, spol. s r.o. 

 Generální dodavatel – ESOX, spol. s r.o. 

 Technický dozor investora – TDI Inženýrská společnost 

 Projektant – TIPRO projekt, spol. s r.o. 

 Stavební úřad Kuřim 

 Subdodavatelé – celkem 24 osob a společností, které jsou jmenovitě uvedeny 

přímo v matici odpovědností 
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  Tabulka 6.1 - Matice zodpovědnosti AQUAL část 1. 
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 Tabulka 6.2 - Matice zodpovědnosti AQUAL část 2. 
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  Tabulka 6.3 - Matice zodpovědnosti AQUAL část 3. 
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6.4 Stanovení celkových nákladů projektu 

 Celkové náklady projektu představují veškeré vynaložené prostředky, za účelem 

dosažení stanoveného cíle. V tomto případě představuje cíl zdárné dokončení 

výstavbového projektu. V rámci určení těchto nákladů budou vzaty v úvahu pouze 

náklady přímo související s realizací projektu, které nese generální dodavatel stavby. 

 

 Při určení nákladů na výstavbový projekt můžeme postupovat několika způsoby. 

Základní a nejtradičnější metodou je rozdělení veškerých prací do dílčích či 

agregovaných položek a jejich ocenění na měrnou jednotku. Tímto docílíme sestavení 

položkového rozpočtu. Další možností je provedení kvalifikovaného odhadu, například 

na základě typového, již dříve realizovaného projektu. Odhad však může být značně 

nepřesný, jelikož v něm není možné zakomponovat do výsledné ceny značné množství 

drobnějších aspektů, jako například detailní materiálovou charakteristiku. Kvalitní 

alternativou pro určení celkových nákladů na výstavbový projekt je použití některého ze 

sborníků cen a prací ve stavebnictví.  

 

 Pro ocenění celkových nákladu projektu AQUAL byl zvolen Sazebník pro 

navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činnost - UNIKA a 

Ukazatel průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku - RUSO. Pro práci 

se sborníkem RUSO je důležité zatřídění objektu. Pro účely zatřídění jednotlivých 

stavebních objektů byla zvolena Jednotná klasifikace stavebních objektů - JKSO.  

 

 Určení celkové ceny probíhá na základě jednoduchého součtového vzorce, který 

zahrnuje položky základních rozpočtových nákladů (ZRN), vedlejších rozpočtových 

nákladů (VRN) a kompletační činnosti (CK). Jelikož výše zisku nebyla součástí 

poskytnutých informaci o zakázce, bude v rámci určení ceny celkových nákladů projektu 

postupováno s předpokladem, že samotný zisk je již zahrnutý do nákladů projektu. 
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6.4.1 Základní rozpočtové náklady 

 Jak bylo již předesláno pro určení nákladů za použití sborníku RUSO je zapotřebí 

provést zařazení stavebních objektů dle systému JKSO. V rámci tohoto zatřídění je nutné 

určit obor, do kterého budova spadá, skupinu, podskupinu, konstrukčně materiálovou 

charakteristiku a druh konstrukce, do kterého daný stavební objekt náleží. Poté je možné 

přistoupit k učení průměrné orientační ceny na měrnou jednotku s použitím sborníku 

RUSO, kdy cenu na měrnou jednotku určíme na základě oboru a konstrukčně materiálové 

charakteristiky objektu. Tento postup provedeme pro každý stavební objekt řešený v 

projektu. Výsledkem tohoto procesu je orientační cena stavebního objektu, určená jako 

součin jednotkové orientační ceny měrné jednotky stavebního objektu a počtem měrných 

jednotek. Následným provedením součtu cen jednotlivých stavebních objektů dostaneme 

celkovou výši Základních rozpočtových nákladů (ZRN). Postup demonstruje Tabulka 6.4 

uvedená níže. [17] [18] 

 

Tabulka 6.4 - Určení Základních rozpočtových nákladů 

Objektová sestava AQUAL 

Označení Název JKSO MJ Počet MJ Kč/MJ Cena [Kč] 

SO 01 Hala AQUAL 8116341 m3 5609,0 3436 19 272 524,00 

SO 02 Hrubé terénní úpravy 8232111 m2 1260,0 458 577 080,00 

SO 03.1 Komunikace 8222971 m2 860,0 3204 2 755 440,00 

SO 03.2 Chodníky 8225931 m2 130,0 1608 209 040,00 

SO 04.1 Přípojka kanalizace 8272951 m 4,0 10752 43 008,00 

SO 04.2 Kanalizace dešťová 8272911 m 136,0 8534 1 160 624,00 

SO 05 Přípojka plynu 8275221 m 4,0 6932 27 728,00 

SO 06 Oplocení 8152971 m 207,4 3906 810 104,40 

        ZRN celkem 24 855 548,40 Kč 

 

6.4.2 Vedlejší rozpočtové náklady 

 Určení Vedlejších rozpočtových nákladů (VRN) vychází z výše Základních 

rozpočtových nákladů (ZRN), které byly stanoveny v předchozí kapitole 7.4.1. Určení 

pro účely této práce bude provedeno na základě procentní sazby. V praxi je však možné 
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podrobit výši VRN výpočtu, který zohlední každý výdaj a soupis VRN dostane podobu 

položkového rozpočtu. Pro účely této práce představují VRN náklady na zařízení 

staveniště. Procentní sazba VRN činí vzhledem k rozsahu a délce trvání stavby 2,5% ze 

ZRN. Vyčíslení nákladů uvádí Tabulka 6.5. [17] 

 

Tabulka 6.5 - Stanovení Vedlejších rozpočtových nákladů 

Vedlejší rozpočtové náklady - VRN 

Výše ZRN 24 855 548,40 Kč 

Sazba VRN 2,5% ze ZRN 

VRN celkem 621 388,71 Kč 

 

6.4.3 Kompletační činnost 

 Cenu kompletační činnosti je možné určit podrobným výpočtem nebo procentní 

sazbou na základě sazebníku UNIKA. Pro účely práce je cena stanovena dle zmíněného 

sazebníku procentní sazbou 3% ze ZRN. Výši nákladu na kompletační činnost uvádí 

Tabulka 6.6. [12] 

 

Tabulka 6.6 - Stanovení nákladů Kompletační činnosti 

Kompletační činnost - CK 

Výše ZRN 24 855 548,40 Kč 

Sazba CK 3% ze ZRN 

VRN celkem 745 666,45 Kč 

 

 

6.4.4 Vyčíslení celkových nákladů projektu 

 Na základě vyčíslených ZRN, VRN a CK dle příslušných metodik a za použití 

příslušných soustav a sazebníků je nyní možné stanovit celkovou výši nákladů. Součet 

celkových nákladů projektu shrnuje tabulka 6.7. [17] 
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Tabulka 6.7 - Celkové náklady projektu 

Celkové náklady projektu 

ZRN 24 855 549,40 Kč 

VRN 621 388,71 Kč 

CK 745666,45 

Náklady celkem 26 222 604,56 Kč 

 

6.4.5 Srovnání cen stavebního projektu 

 Na základě ocenění stavební zakázky dle sazebníku UNIKA a ukazatelů RUSO 

byla stanovena konečná cena dle oceňovacích podkladů. Reálná cena řešené zakázky se 

odchyluje od teoreticky stanovené ceny. Reálná cena byla v rámci srovnání stanovena 

jako nižší. Rozdíl mezi cenami činil celkem 4 761.604,56 Kč, což představuje nárůst o 

22% vůči ceně reálné. Veškeré ceny jsou uvedeny bez sazby daně z přidané hodnoty. 

Srovnání znázorňuje graf na Obrázku 6.3. [17] 

 

Obrázek 6.3 - Graf srovnání ceny díla 
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6.5 Časový plán projektu 

 V rámci projektu je třeba provést přesné usazení jednotlivých fází a činností na 

časovou osu. Součástí časového plánování je i určení vzájemné návaznosti veškerých 

činností tak, aby délka výstavbového projektu byla pokud možno co nejkratší a nasazení 

zdrojů maximálně efektivní. 

6.5.1 Postup tvorby časového plánu 

 V prvním kroku je zapotřebí stanovit veškeré činnosti, které je mají v rámci 

realizace projektu proběhnout. Nejlépe je sestavit jejich přehledný položkový seznam s 

patřičným rozdělením na jednotlivé stavební objekty a jejich dílčí části. Pokud je možné 

provést agregaci (sloučení) některých činností, je v rámci přehlednosti časového plánu 

vhodnější tuto akci provést. Velká podrobnost znesnadňuje orientaci v dokumentu. 

 

 V druhém kroku učíme časové trvání jednotlivých činností. Postupovat lze dvěma 

nejčastěji užívanými způsoby. První možností je využití normy času vztaženou na měrnou 

jednotku a objem prací na dané činnosti. Stanovení vychází ze součinu normy času na 

měrnou jednotku a počtu měrných jednotek. Jedná se o časově velmi náročný postup. 

Druhou možností je stanovení kvalifikovaného odhadu na základě zkušeností s 

prováděním typových prací obdobného objemu. Pro účely této práce bude stanoveno 

časové trvání jednotlivých činností na základě kvalifikovaného odhadu. 

 

 Ve třetím kroku proběhne provázání jednotlivých činností na základě 

technologické návaznosti a časových možností využití zdrojů. V tomto je třeba dodržovat 

příslušné normy a technologické postupy. Takto bude zajištěno dosažení patřičné jakosti 

díla. 

6.5.2 Nástroj plánování projektu - Ganttovy diagramy 

 Pro sestavení časového plánu řešeného stavebního projektu "Administrativní, 

výrobní a skladovací areál AQUAL" bude využit program MS Project, ve kterém bude 

časový průběh projektu vyjádřen prostřednictví Ganttových diagramů. V rámci sestavení 
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Ganntových diagramů bude provedeno i vyznačení návaznosti jednotlivých činností. Ke 

každé položce bude také přiřazena výše finančních nákladů, pokud se jedná o náklady, 

které jsou součástí smlouvy o dílo mezi generálním dodavatelem a investorem. V případě, 

že náklady na danou činnost nesouvisí se smlouvou o dílo, nebude u dané činnosti 

uvedeno množství. V rámci agregace činností bylo provádění objektu SO 01 Hala 

AQUAL rozděleno do tří etap a rozdělení ceny proběhlo na základě průměrné struktury 

stavebních dílců dle RUSO. Ostatní stavební objekty představují v plánování jednu 

ucelenou činnost. [17] 

 

Tabulka 6.8 - Seznam činností projektu AQUAL 

Název činnosti Začátek Konec Čas [den] Náklady 

Příprava realizace 

Smlouva s investorem 6.6.2016 12.6.2016   / 

Stavebně technologická příprava 13.6.2016 3.7.2016   / 

Smlouva se subdodavateli 4.7.2016 10.7.2016   / 

Předání a převzetí staveniště 11.7.2016 18.7.2016   / 

Realizace stavby 

SO 01 Hala AQUAL 18.7.2016 26.2.2017   19 272 524,00 Kč 

     Zemní práce a zakládání 18.7.2016 25.9.2016   2 621 063,26 Kč 

     Horní stavba 10.10.2016 18.12.2016   7 824 644,74 Kč 

     Dokončovací práce 7.112016 26.2.2017   8 826 815,99 Kč 

SO 02 HTÚ 11.7.2016 8.8.2016   577 080,00 Kč 

SO 03.1 Komunikace 7.11.2016 27.11.2016   2 755 440,00 Kč 

SO 03.2 Chodníky 14.11.2016 27.11.2016   209 040,00 Kč 

SO 04.1 Přípojka kanalizace 19.9.2016 2.10.2016   43 008,00 Kč 

SO 04.2 Kanalizace dešťová 29.8.2016 18.9.2016   1 160 624,00 Kč 

SO 05 Přípojka plynu 3.10.2016 9.10.2016   27 728,00 Kč 

SO 06 Oplocení 19.12.2016 22.1.2017   810 104,40 Kč 

Zařízení staveniště 11.7.2016 26.2.2017   621 388,71 Kč 

Kompletační činnost 30.1.2017 26.2.2017   745 666,45 Kč 

Závěr realizace 

Dokumentace skutečného 

provedení 
27.2.2017 5.3.2017   / 

Předání a převzetí díla 6.3.2017 12.3.2017   / 

Zkušební provoz 13.3.2017 18.6.2017   / 

Závěrečná fakturace 13.3.2017 19.3.2017   / 

Kolaudační řízení 19.6.2017 23.6.2017   / 
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Obrázek 6.4 – Ganttův diagram Hala AQUAL 
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6.6 Finanční plánování projektu  

 Finanční plán projektu zahrnuje veškeré výdaje spojené s realizací projektu. 

Veškeré náklady přehledně zobrazuje a usazuje na časovou osu. Díky tomuto 

systematickému dokumentu je možné stanovit systém uvolňování prostředků 

v požadovaných intervalech. V rámci finančního plánování budou stanoveny toky 

nákladů projektu a finanční plán, navrhující způsob hrazení nákladů projektu investorem 

vůči generálnímu dodavateli. 

6.6.1 Vývoj nákladů projektu 

 Výstup stanovení toku nákladů může více podob. Pro účely této práce budou 

stanoveny dvě varianty. První je znázornění výše nákladů v jednotlivých měsících 

realizace stavby, které představuje graf na obrázku 6.5. Druhým znázorněním je graf na 

obrázku 6.6 kumulovaného součtu náklad, který znázorňuje nárůst nákladů v čase od 

začátku realizace do jejího konce. 

 

Obrázek 6.5 – Výše měsíčních nákladů projektu AQUAL 
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Obrázek 6.6 – Kumulované náklady projektu AQUAL 

 

6.6.2 Finanční plán 

 Sestavení finančního plánu představuje návrh na průběh proplácení výdajů 

generálního dodavatele investorem akce. V praxi je běžný model proplácení výdajů 

zpětně měsíčně na základě doložení provedených prací a dodávek, prostřednictvím 

zjišťovacího protokolu. Pro účely této práce je navrženo stejné řešení.  

 

 Začátek finančního plnění ze strany investora je navržen od měsíce července, tedy 

od prvního měsíce realizace stavby. Fakturace bude probíhat k poslednímu dni v měsíci. 

Z každé vystavené faktury bude stržena pozastávka ve výši 10% z fakturované ceny, která 

bude postupně investorovi tvořit celkové zádržné ve zmíněné výši 10%. Splatnost faktur 

je navržena na 60 měsíců od doručení investorovi. Uvolnění pozastávek bude probíhat ve 

dvou etapách. První polovina zádržného, tedy 5% z ceny díla, bude uvolněno při předání 

díla bez vad a nedodělků. Zbylých 5% bude uvolněno po kolaudaci díla. Uvolnění 

pozastávky bude učiněno při dodržení podmínek smlouvy o dílo na základě písemné 

žádosti generálního dodavatele.  
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Finanční plán znázorňuje tabulka 6.9 a grafy na obrázku 6.7 a 6.8. Tabulka 

přehledně zobrazuje příjmy a výdaje včetně výše zádržného dílčích faktur a kumulované 

hodnoty. Grafy zobrazují finanční plán ve dvou rovinách. Graf na obrázku 6.7 představuje 

zobrazení příjmů a výdajů v jednotlivých měsících samostatně, kdežto graf a obrázku 6.8 

zobrazuje příjmy a výdaje kumulované. 

 

Tabulka 6.9 – Příjmy a výdaje Hala AQUAL  

 

 

 

Obrázek 6.7 – Graf měsíčních příjmů a výdajů, Hala AQUAL 

 

Výdaje kumulované 907 146 Kč 2 568 250 Kč 4 615 378 Kč 7 228 549 Kč 15 707 347 Kč 20 422 119 Kč

Výdaje měsíční 907 146 Kč 1 661 104 Kč 2 047 128 Kč 2 613 172 Kč 8 478 798 Kč 4 714 772 Kč
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Obrázek 6.8 – Graf kumulovaných příjmů a výdajů, Hala AQUAL 

 

 

6.7 Technologické předpisy pro provádění 

 Jako podpůrný podklad pro plánování projektu mohou sloužit technologické 

předpisy. Tyto dokument jsou vypracovávány pro jednotlivé činnosti zvlášť. V praxi 

vypracovává každý dodavatel technologický předpis na svou specializovanou činnost, 

která je mu uložena k vykonání na daném projektu. Generální dodavatel ESOX, spol. 

s r.o. má na starosti výkon řady činností, které mohou být snáze pochopeny a analyzovány 

na základě přehledně zpracovaného technologického předpisu. Níže je uveden přehled 

činností v kompetenci realizace generálního dodavatele, které je vhodné v rámci 

plánování opatřit technologickým předpisem pro provádění: 

 Technologický předpis pro zdění (Příloha č. 2) [21] 

 Technologický předpis pro provádění omítek vnitřních (Příloha č. 3) [22] 
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7 ANALÝZA RIZIK PROJEKTU 
 

 Problematika analýzy rizik nabírá s postupem času na významu. V rámci 

veškerých projektů, nejen těch výstavbových, lze prostřednictvím kvalitně provedené 

analýzy rizik zajistit hladký a dosažení vytyčených cílů. Společnost ESOX, spol. s r.o. 

nemá vypracovaný komplexní systém na řízení rizik výstavbových projektů. V rámci 

práci s riziky řeší pouze metodiku v rámci oblasti rizik BOZP, jak ukládá příslušná 

legislativa. 

 

Pro účely této práce bude analýza rizik projektu vypracována jako názorný 

podklad, na základě kterého by bylo možné rozhodnout, zda je pro společnost výhodné 

ucházet se o realizaci generální dodávky projektu „Administrativní, výrobní a skladovací 

areál AQUAL“. 

 

7.1 Identifikace rizik 

 Proces identifikace možných rizik, které mohou ohrozit projekt, je možné vést 

pomocí řady vrcholných analýz nebo na základě praktických zkušeností a vlastních 

statistik. V textu výše bylo zmíněno, že společnost nepracuje s žádnou metodikou na 

řízení rizik, zároveň tedy nevede cílenou a souvislou databázi související s riziky. Pro 

účely identifikace jsou dále použity kvalifikované odhady zaměstnanců společnosti, 

vystavené na základě praktických zkušeností. Veškerá koordinace rizik tedy závisí na 

praktických zkušenostech technicko - hospodářských pracovníků společnosti. 

 

V kroku identifikace je důležité zajistit co nejvíce informací ohledně daného 

rizika, zejména pravděpodobnost jeho výskytu, scénáře průběhu a jeho možný dopad. 

Čím více informací o riziku zjistíme, tím lépe jsme schopni s ním pracovat. Identifikace 

rizik nám poskytne seznam rizik. Seznam tvoří celkem deset stěžejní rizik, které se mohou 

nejčastěji vyskytovat při realizaci výstavbových projektů. Seznam rizik představuje 

tabulka 7.1. 
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   Tabulka 7.1 – Seznam rizik projektu 

Číslo rizika Název rizika 

1 Vznik víceprací ze strany stavebníka 

2 Narušení dodávky materiálu 

3 Narušení dodávky ze strany subdodavatele 

4 Narušení generální dodávky 

5 Chyba v analýze projektové dokumentace 

6 Chyba v rozpočtu projektu 

7 Selhání řídících pracovníků 

8 Selhání výrobních pracovníků 

9 Vznik škody/újmy třetí straně 

10 Nedodržení opatření BOZP 

 

7.2 Analýza rizik projektu 

 Pro analýzu rizik bude použita metodika RIPRANTM, která byla popsána v rámci 

části 3.3.6. Identifikovaná rizika budou posouzena z pohledu pravděpodobnosti výskytu 

a pravděpodobnosti scénáře, který může nastat v případě, že se dané riziko uskuteční. 

Hodnocení pravděpodobností výskytu i scénáře rizika proběhne na stupnici od 0 do 1. 

Následný součin pravděpodobnosti rizika a pravděpodobnosti jeho scénáře nám poskytne 

hodnotu 0 – 1, které bude přiřazen výsledný stupeň výskytu. Stupně souhrnné 

pravděpodobnosti je uveden v tabulce 7.2 – Stupeň souhrnné pravděpodobnosti. 

Každému stupni je pro přehlednost přiřazeno kromě číselného i slovní ohodnocení. 

 

Na základě kvalifikovaného odhadu byla každému riziku přiřazena i výše újmy, 

která by při jeho realizaci mohla nastat. Tento odhad byl stanoven na základě 

procentuálního vyčíslení hodnoty z celkové ceny díla, která byla řádově odstupňována o 

jedno desetinné místo až do výše 10% z ceny díla. Hodnocení je vyjádřeno v tabulce 7.3 

– Dopad rizika. Příslušná výše dopadu je ohodnocena slovně i v penězích a je jí přiřazen 

patřičný stupeň. 
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Tabulka 7.2 – Stupeň souhrnné pravděpodobnosti 

Slovní vyjádření  Číselné vyjádření  Stupeň  

Téměř žádná 0,00 – 0,20 1 

Velmi malá 0,21 – 0,40 2 

Běžná 0,41 – 0,60 3 

Vysoká 0,61 – 0,80 4 

Téměř jistá 0,81- 1,00 5 

  

Tabulka 7.3 – Dopad rizika 

Slovní vyjádření  Hodnota Stupeň  

Nevýznamné 0 Kč 1 

Malé do 26 000 Kč 2 

Vysoké do 260 000 Kč  3 

Velmi vysoké do 2 600 000 Kč 4 

Katastrofální nad 2 600 000 Kč 5 

 

Výslednou hodnotu rizika určíme jako součin stupně pravděpodobnosti výskytu a 

stupně dopadu rizika. Po určení výsledné hodnoty rizika je možné provést jeho 

hodnocení. 

 

7.3 Hodnocení rizika 

 Ve fázi hodnocení je důležité stanovit, zda je vyšetřované riziko akceptovatelné 

nebo neakceptovatelné. Hodnocení rizika proběhne pomocí Tabulky 7.4 – Matice rizika. 

Matice obsahuje pole, kdy každé z nich vyjadřuje hodnotu rizika od 1 do 25. Hodnota 

daného pole je určena součinem stupně pravděpodobnosti výskytu rizika a stupně dopadu 

rizika, které poli přísluší. Na základě hodnot polí matice určíme, zda je dané riziko 

nevýznamné, významné nebo závažné. Poté rozhodneme o akceptovatelnosti rizika. 

Riziko může být akceptovatelné bez opatření, s opatřeními nebo neakceptovatelné. 

Značení závažnosti rizika je vyjádřeno v tabulce 7.5 – Závažnost rizika. Pro přehlednost 

bude matice rizik opatřena barevný odlišením jednotlivých úseků závažnosti rizik.  
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Tabulka 7.4 – Matice rizika 

Dopad / 

Pravděp. 

výskytu 

Téměř jistá 

(5) 

Vysoká                  

(4) 

Běžná               

(3) 

Velmi malá 

(2) 

Téměř 

žádná (1) 

Katastrofální 

(5) 
25 20 15 10 5 

Velmi 

vysoký (4) 
20 16 12 8 4 

Vysoký              

(3) 
15 12 9 6 3 

Malý             

(2) 
10 8 6 4 2 

Nevýznamný 

(1) 
5 4 3 2 1 

 

Tabulka 7.5 – Závažnost rizika 

Hodnota Slovní popis 

0 – 5 Nevýznamné 

5 – 14 Významné 

15 – 25 Závažné 

 

 

 Mezi nevýznamná rizika řadíme taková, která můžeme akceptovat bez případných 

opatření. Tato rizika by neměla mít žádný vliv na průběh projektu, tudíž není zapotřebí je 

hlouběji zkoumat. Významná rizika lze akceptovat jen v případě, kdy jsou podrobena 

další analýze a jsou vůči nim přijata potřebná opatření, která jejich míru snižují, v lepším 

případě je zcela eliminují. Poslední skupinu tvoří rizika závažná. Jedná se o rizika, která 

lze přijmout za předpokladu vytvoření velmi propracovaných a kvalitních protiopatření. 

Příprava těchto protiopatření je velmi složitá a mnohdy časově náročná. Výše popsané 

hodnocení rizik je obsaženo v tabulce 7.6 – Hodnocení rizik. 
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Tabulka 7.6 – Hodnocení rizika 

 

2

2

Smluvní pokuta

Smluvní pokuta, ztráta zisku 

nebo jeho části

Smluvní pokuta

Smluvní pokuta, Ztráta zisku 

nebo jeho části

Vznik nákladů na odškodnění 8

8

3

1

2

0,43

0,10

0,23

0,25

8

9

4

4

3

4

2

4

4

Dopad rizika

Smluvní pokuta

Smluvní pokuta

Smluvní pokuta

Smluvní pokuta

12

3

8

4

4

3

4

4

4

0,05

24,00

0,12

0,26

3

1

2

1

2

Škoda na majetku, újma na 

zdraví nebo životě

Újma na zdraví nebo životě

Nepozornost, Nedostatečné 

zabezpečení staveniště

Nepozornost, Nedostatečné 

zabezpečení staveniště

Vznik nákladů na odškodnění, 

pokuta
0,32

0,35

0,55

0,15

0,60

0,80

0,75

0,85

0,50

0,75

0,50

0,20

0,30

0,25

0,35

0,99

0,90

Navýšení plán. nákladů, 

Porušení smluvních termínů

Změna projektu apod.

Nedostatek skladových zásob 

dodavatele, Více odběratelů

Nedostatečná zkušenost, 

časový press

Nedostatečná zkušenost, 

časový press

Nekvalitní návrh a provedeni 

projektové dokumentace

Nekvalitní provedení kalkulace

Nedostatečná zkušenost

Nedostatečná zkušenost

Navýšení plán. nákladů

Porušení smluvních termínů

Porušení smluvních termínů, 

Špatná kvalita díla

10

Narušení dodávky materiálu

Narušení dodávky ze strany 

subdodavatele

Narušení generální dodávky

Chyba v analýze zadávací 

dokumentace

Chyba v rozpočtu projektu

Selhání řídících pracovníků

Selhání výrobních pracovníků

5

6

7

8

9 Vznik škody/újmy třetí straně

Nedodržení plánu BOZP

Hodnota   

rizika

Vznik víceprací ze strany 

investora
1

2

3

4

Poznámka
Prvděpod. 

rizika

Pravděpod. 

scénáře 

rizika

Souhrnná 

pravděpod.

Stupeň 

souhrnné 

pravděpod.

Stupeň 

dopadu
č. rizika Název rizika Scénář rizika

Navýšení plán. nákladů, 

Porušení smluvních termínů

Porušení smluvních termínů

Porušení smluvních termínů

Porušení smluvních termínů

0,85

0,35

40,00

0,15

0,47
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 V rámci hodnocení rizik bylo v tabulce 7.6 docíleno stanovení konečné hodnoty 

rizika na základě stanovení souhrnné pravděpodobnosti, která byla získána pomocí 

součinu pravděpodobnosti daného rizika a jeho scénáře. Z hodnoty souhrnné 

pravděpodobnosti byl určen stupeň souhrnné pravděpodobnosti rizika na základě 

parametrů, uvedených v tabulce 7.2. Tento stupeň byl vynásoben stupněm dopadu, který 

byl určen na základě parametrů v tabulce 7.3. Výsledkem je tedy již zmíněná hodnota 

rizika. 

 

 Hodnoty analyzovaných rizik byly srovnány s tabulkou 7.4 - Matice rizik. Z té 

vyplývá, že pokud je hodnota některého rizika stanovena na hodnotu 5 a vyšší, je třeba 

pro daná rizika přijmout opatření k jejich úplné či částečné eliminaci. Takto určená rizika 

jsou v tabulce 7.6 vyznačena modrou barvou. 

 

 Nyní je třeba stanovit rizikovost projektu ve dvou stupních. V prvním stupni dojde 

k určení celkové rizikovosti stavební zakázky bez přijatých opatření. Takto získáme 

srovnávací podklad, který bude znázorňovat efektivitu opatření přijatých proti 

stanoveným rizikům. Tyto údaje jsou zahrnuty v tabulce 7.7 – Celková hodnota 

rizikovosti zakázky před přijetím opatření.  

 

 V druhém stupni je třeba navrhnout příslušná opatření proti rizikům a stanovit do 

jaké míry se tato opatření promítnou na pravděpodobnosti výskytu analyzovaných rizik. 

V souvislosti s opatřeními bude docházet pouze ke změně pravděpodobnosti výskytu 

rizika, nikoliv ke změně pravděpodobnosti scénáře, a sice z toho důvodu, že přijatá 

opatření mají zabránit vzniku rizika. Pokud již dojde ke vzniku rizika, realizace scénáře 

je jen velmi obtížně ovlivnitelná. Druhý stupeň analýzy shrnuje tabulka 7.8 – Celková 

hodnota rizikovosti zakázky po přijetí opatření. Na základě určení celkové hodnoty 

rizikovosti zakázky po přijetí opatření je nutné vydat stanovisko, kterým by se firma měla 

řídit. Jedná se o doporučující dokument, který by měl být vypracován a schválen ještě 

před podáním nabídky do soutěže. Z hlediska strukturního plánu projektu je vhodné 

danou analýzu započít již ve Vyhledávací fázi a její dokončení provést v plném rozsahu 

v Prováděcí fázi v části Nabídka. 
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Tabulka 7.7 – Celková hodnota rizikovosti zakázky před přijetím opatření 

 

 

1
Vznik víceprací ze strany 

investora

Navýšení plán. nákladů, 

Porušení smluvních termínů
2 600 000 Kč

č. rizika Název rizika Scénář rizika Finanční dopad rizika Finanční hodnota rizika

1 215 500,00 Kč

3
Narušení dodávky ze strany 

subdodavatele
Porušení smluvních termínů 2 600 000 Kč 0,35 0,65 0,23 591 500,00 Kč

Prvděpod. 

rizika

0,85 0,55 0,47

Pravděpod. 

scénáře 

rizika

Souhrnná 

pravděpod.

682 500,00 Kč

6 Chyba v rozpočtu projektu Navýšení plán. nákladů 2 600 000 Kč 0,50 0,85 0,43

5
Chyba v analýze zadávací 

dokumentace

Navýšení plán. nákladů, 

Porušení smluvních termínů
2 600 000 Kč 0,35

Újma na zdraví nebo životě 260 000 Kč 0,35

0,75 0,26

643 500,00 Kč

63 700,00 Kč

4 301 700,00 Kč

1 105 000,00 Kč

0,70 0,25

Celková hodnota rizikovosti zakázky před přijetím opatření

9 Vznik škody/újmy třetí straně
Škoda na majetku, újma na 

zdraví nebo životě
2 600 000 Kč 0,25 0,99 0,25

10 Nedodržení plánu BOZP
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Tabulka 7.8 – Celková hodnota rizikovosti zakázky po přijetí opatření 

 

Pravděpod. 

scénáře 

rizika

0,65

Souhrnná 

pravděpod.
Finanční hodnota rizika

1
Vznik víceprací ze strany 

investora

Navýšení plán. nákladů, 

Porušení smluvních termínů
2 600 000 Kč 0,25 0,55 0,14 357 500,00 Kč

č. rizika Název rizika Scénář rizika
Finanční dopad 

rizika

Nová 

prvděpod. 

rizika

0,85

0,10 253 500,00 Kč

5
Chyba v analýze zadávací 

dokumentace

Navýšení plán. nákladů, 

Porušení smluvních termínů
2 600 000 Kč 0,10 0,75 0,08 195 000,00 Kč

3
Narušení dodávky ze strany 

subdodavatele
Porušení smluvních termínů 2 600 000 Kč 0,15

Pravidelná školení, kontroly, 

pojištění

0,17 442 000,00 Kč

9 Vznik škody/újmy třetí straně
Škoda na majetku, újma na 

zdraví nebo životě
2 600 000 Kč 0,13 0,99 0,12 321 750,00 Kč

6 Chyba v rozpočtu projektu Navýšení plán. nákladů 2 600 000 Kč 0,20

0,14 36 400,00 Kč

Celková hodnota rizikovosti zakázky po přijetí opatření 1 606 150,00 Kč

Návrh opatření proti 

riziku

Řádné vedení záznamů o 

provedení víceprací

Smluvní pokuty, náhradní 

plán dodávky

Vícestupňový systém 

provádění analýzy

Vícestupňový systém 

kontroly

Pojištění

10 Nedodržení plánu BOZP Újma na zdraví nebo životě 260 000 Kč 0,20 0,70
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7.4 Vyhodnocení analýzy rizik  

Celková výše rizikovosti zakázky po přijetí opatření činí 1 606.150,- Kč, což činí 

6,13% z ceny díla. Výsledkem analýzy je tedy následující stanovisko: [3] 

 

Společnosti ESOX, spol. s r.o. se doporučuje ucházet se o realizaci zakázky 

„Administrativní, výrobní a skladovací areál AQUAL“ za předpokladu vygenerování 

čistého zisku minimálně ve výši finanční hodnoty rizikovosti projetu, která činí 6,13% 

z ceny díla, tedy 1 606.150 Kč. Jinými slovy řečeno, pokud je výše předpokládaného 

čistého zisku schopna plně pokrýt výši rizik projektu. [3] 
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8 ZÁVĚR 

 
 V rámci diplomové práce byla řešena problematika řízení stavební zakázky 

z pohledu generálního dodavatele stavby. Byly popsány kroky, které vedly k vytvoření 

dokumentace výrobní přípravy. Byla provedena analýza a popis struktury stavební 

zakázky „Administrativní, výrobní a skladovací areál AQUAL“, sestaven strukturní plán 

této zakázky, znázorňující jednotlivé fáze stavební zakázky včetně jejich návaznosti a 

matice odpovědností dodavatelského systému. 

 

 Na základě podkladu poskytnutých společností ESOX, spol. s r.o. byla stanovena 

s pomocí oceňovacích podkladů RUSO a UNIKA cena řešené stavební zakázky a ta byla 

porovnána s cenou reálnou. Rozdíl mezi cenou stanovenou za použití oceňovacích 

podkladů a cenou reálnou činil 4 761.604,56 Kč, což představuje nárůst o 22% vůči ceně 

reálné. Následně byl vytvořen časový harmonogram za použití Ganttových diagramů 

v programu MS Projekt. Celková doba trvání projektu byla stanovena na 55 týdnů.  

 

Na základě ceny jednotlivých stavebních činností a jejich časovému sledu byl 

vytvořen finanční plán zakázky, zohledňující současné obecné standardy v oblasti 

realizace stavební zakázek typu řešeného výstavbového projektu. Finanční plán řešil 

finanční toky uceleně a to až do termínu uvolnění zádržného v plném rozsahu. 

 

Práce byla ve svém závěru doplněna o popis metodiky řízení rizik a o její názorné 

provedení na řešeném stavební projektu. Metodika RIPRANTM zde byla pojata jako 

rozhodovací nástroj, zda je pro společnost ESOX, spol. s r.o. vhodné ucházet se o realizaci 

zakázky „Administrativní, výrobní a skladovací areál AQUAL“. Výsledkem metodiky 

bylo kladné doporučující stanovisko za jasně určených podmínek, a sice za předpokladu 

dosažení čistého zisku ve výší 1 606.150,- Kč, což představuje 6,13% z ceny zakázky. 

Jinými slovy za předpokladu pokrytí rizik projektu čistým ziskem, čímž nedojde v tomto 

ohledu k vytvoření finanční ztráty pří realizaci zakázky. 
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