
  

 

 

 



  

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Tématem bakalářské práce je řízení stavební zakázky. V teoretické části je vy-

světlen princip projektového řízení a jeho zdroje. Výstupem praktické části je 

analýza konkrétního výstavbového projektu, kde je popsán způsob řízení sta-

vební zakázky a tvorba opatření při vzniku neočekávaných situací, které 

vznikly v průběhu výstavby. Dále je vyhotoven časový harmonogram, kde je 

zobrazena odchylka oproti původnímu plánu. V neposlední řadě jsou vyho-

toveny dva možné způsoby finančního plánu. 

Řízení zakázky, objekt, časový harmonogram, náklady, projekt, financování, 

škola, investor, dodavatel, termín. 

The topic of the bachelor thesis is the management of the construction con-

tract. The theoretical part explains the principle of project management and 

its sources. The output of the practical part is an analysis of a specific con-

struction project, where is describing the way of managing the construction 

contract and creating measures in case of unexpected situations that arose 

during the construction. In addition, a time schedule is displayed, showing a 

difference from the original plan. Finally, were prepared two possible ways 

of a financial plan. 

Contract management, object, time schedule, costs, project, financing, 

school, investor, supplier, term. 
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1 ÚVOD 

Téma své bakalářské práce – Řízení stavební zakázky – jsem si vybrala z toho důvodu, 

že mě již během výuky předmětu Projektové řízení staveb zaujalo tohle odvětví ve sta-

vebnictví a ráda bych se mu do budoucna věnovala. Zabývá se zakázkou v komplexním 

rozsahu, což dodává této činnosti různorodost. Při psaní své práce jsem se obohatila o 

mnoho poznatků, které mi umožnily více porozumět principu řízení projektu, bez kterého 

by průběh, a to zejména rozsáhlejších staveb, nebyl možný.  

Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části je popsán projekt, smysl projektového 

řízení v praxi a jeho použití. Důležité je také dodržení trojimperativu, který je klíčový pro 

úspěšné dokončení projektu. V další fázi je popsán životní cyklus projektu, účastníci vý-

stavby a rozdíl mezi soukromou a veřejnou zakázkou.  Závěrečná část je věnována plá-

nování projektu a to zejména času, nákladů, zdrojů a poté jejich řízení v průběhu 

výstavby. 

Praktická část je zaměřena na konkrétní zakázku, která se před rokem dostavěla v blíz-

kosti mého bydliště. V úvodu jsou popsány zúčastněné osoby, na které je zpracována or-

ganizační strukturu, dále je uveden předmět výstavby a záměr pro realizaci. Nedílnou 

součástí je organizace pracovníků a financování zakázky, kdy finanční prostředky jsou 

čerpány z veřejných zdrojů. Na základě toho byly navrženy dvě možné varianty finanč-

ního plánu. Důležitým odvětvím je průběh řízení zakázky a následně jsou rozebrány pře-

kážky, které při výstavbě nastaly. Tyto neočekávané situace se projevily v časových i 

nákladových aspektech, kdy se zakázka prodražila, a protáhl se termín ukončení projektu. 

Vše je poté znázorněno v časovém harmonogramu pomocí programu MS Project. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Projekt 

Jedná se o soubor různých činností a úkonů, které vedou k dosažení jednoho určitého cíle. 

Výsledkem je pak produkt, služba či objekt (ve formě stavební zakázky), který je tvořen 

na základě podnětu od zadavatele. Je vymezen strategickou organizací, která nám určuje 

začátek a konec projektu a objem čerpaných zdrojů potřebných pro realizaci. Konečná 

fáze projektu se může lišit od očekávání, jelikož prochází několika etapami a fázemi a 

v průběhu vznikají změny, a ty mohou ovlivnit výsledek. Každý uskutečněný projekt je 

jedinečný a neopakovatelný. S projektem jsou vždy spojena rizika, které musíme akcep-

tovat a snažit se jim předcházet. Projekt je základní složkou v projektovém řízení. [1] 

2.2 Projektové řízení 

Projektové řízení slouží k tomu, abychom všechny dostupné informace převedli do ko-

nečné ucelené fáze. Za pomocí efektivního a kvalitního využití zdrojů se snažíme dosáh-

nout stanoveného cíle, tak abychom dodrželi plánovaný termín a nepřekročili finanční 

rozpočet.  

Projektové řízení prochází etapou změny, kdy se konečný projekt liší od projektu v jeho 

prvotním začátku. Výsledný produkt závisí na kvalitě celého projektového řízení. Ne-

jedná se pouze o strategii využití dostupných zdrojů, ale je to způsob myšlení a styl práce, 

kdy se musí správně zhodnotit situace, zvolit správnou metodu, odhadnut míru rizika a 

jeho následné opatření. To vše spolupůsobí a jedna činnost bez druhé by nefungovala. [6] 

2.2.1 Úvod do projektového řízení 

Projektové řízení bylo využíváno již v historii při stavbě egyptských pyramid, babylonské 

věže nebo Nového Města pražského.  Tyto náročné projekty by se jen stěží obešly bez 

předem promyšleného plánu na jejich realizaci.  

Nyní se jedná o moderní trend, který je využíván především v západních zemích, kde 

hraje nezastupitelnou roli na významných projektech (např. kosmický výzkum, obrana, 

speciální zakázky, mezinárodní projekty). Bez projektového řízení by nebylo možné pro-

jekty dokončit úspěšně. Proto dochází k zavádění projektového řízení i v naší zemi, aby-

chom udrželi krok s dobou a mohli se podílet na mezinárodních projektech a vytvořit tak 

konkurenceschopnost. [2] 

Pokud chceme být ve světě úspěšní a srovnávat se světovými firmami, měli bychom za-

pracovat na zkvalitnění funkcí projektového managementu a nepodceňovat jeho váhu, 

která může ovlivnit chod celého projektu.  
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2.2.2 Management projektu 

Managament můžeme také volně přeložit jako vedení či řízení. Projektové řízení je zalo-

ženo především na týmové spolupráci. Obsahuje součinnost všech potřebných struktur 

k dosažení určeného cíle. Jsou stanoveny přesně dané postupy při provádění a navrhování 

projektu. Organizují se lidské, finanční i materiálové zdroje tak, aby bylo vynaloženo 

minimum nákladů. V rámci projektového řízení se provádí opatření, které vedou k ana-

lýze a snižování potencionálních rizik. 

Pokud firmy využijí systém projektového řízení, je zaručeno, že lépe dosáhnou předepsa-

ného konce. Dochází k eliminaci nákladů, dodržení termínů a zároveň zachování kvality. 

Za základní činnosti projektového managementu se považuje: 

 Stanovení cílů a plánování – konečný produkt, služba, objekt 

 Organizování – etap, postupů 

 Vedení lidí – motivace, ohodnocení, koordinace 

 Kontrolování – dodržování termínů, nákladů [2] 

2.2.3 Manager projektu 

Za úspěšným projektem stojí hlavně manager, jeho zkušenosti a potřebné vzdělání, který 

sestavuje podrobný plán, řídí celý projekt, organizuje a kontroluje. Musí se dokázat 

správně rozhodnout a zároveň své rozhodnutí vhodně načasovat. Je zodpovědný za celý 

průběh projektu. Další úlohou je vést tým lidí, který se na zakázce podílí a dokázat je 

správně motivovat, efektivně rozdělit práci a udržovat vzájemný respekt a loajalitu na 

pracovišti. [2] 

2.2.4 Použití projektového řízení 

Vhodné použití projektového řízení se vyskytuje především při inovaci stávajících či za-

vádění nových výrobků či technologie do firmy, návrhu a realizace stavebních nebo in-

vestičních akcí, generální opravy strojových zařízení, realizaci podnikatelských záměrů 

nebo při přípravě a realizaci kulturních akcí. Za nevhodné použití se považují stále se 

opakující činnosti např. provoz městské hromadné dopravy, každodenní činnost nebo pra-

videlná kontrola mechanického zařízení. Také se nevyužívá v extrémních situacích, jako 

jsou živelné pohromy, válečné operace – tímto odvětví se zabývá krizový management. 

[2]  

 



  

13 

   

2.3 Trojimperativ 

Abychom dosáhli efektivně provedeného projektu, jsou pro nás důležité především tři 

základní složky – čas, náklady, kvalita. To vše je shrnuto pod pojmem „trojimperativu“. 

Při každém plánování budoucího projektu musí být přesně stanoveno, čeho chceme do-

sáhnout – tzn. definování cílů. Zadavatel projektu by měl určit časové podmínky, objem 

nákladů a jaký je výstup projektu v poměru s kvalitou. Dobře a efektivně řízený projekt 

(viz. Obrázek 1) je takový, který má všechny tři složky rovnoměrně vyvážené, ovšem 

v realitě je tento trojimperativ jen těžko dosažitelný, jelikož se v průběhu projektu téměř 

vždy vyskytují nečekané překážky. Proto se musí během realizace podniknout alterna-

tivní způsoby řešení, což má samozřejmě vliv na konečnou fázi projektu. Neexistuje 

přesně daný postup, jak úspěšně splnit trojimperativ, záleží to především na kvalifikaci a 

zkušenosti managera projektu, který musí být schopen výkyvy v projektu co nejlépe ko-

rigovat. 

 

Obrázek 1 - Dobře řízený projekt [3] 

Povětšinou dochází k situacím, které nepříznivě ovlivňují fungování dané zakázky a zde 

jsou shrnuty do několika bodů: 

1) Špatnou komunikací a specifikováním určitých potřeb například mezi dodavatelem a 

odběratelem či mezi zákazníkem a projektovým týmem. Každý z nich si může pod po-

jmem kvalita představit něco jiného a ve výsledné fázi druhá strana nebude spokojena.  

2) Chybně proveden konstrukční, realizační či kalkulační návrh. I projektoví inženýři jsou 

přece jenom také lidi, kteří chybují, a bohužel se tohle může stát. Proto by manageři měli 

být dostatečně zkušení a měli by vše řádně kontrolovat, aby se těchto případných omylů 

vyvarovali. 
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3) Požadavkům na kvalitu je kladen veliký důraz a to především ze strany projektantů a 

inženýrů, ovšem s rostoucí kvalitou mohou stoupnout stanovené náklady a negativně se 

to odrazí i na časovém harmonogramu. Přesto zákazník povětšinou raději ocení, pokud 

jakost dosáhne například 90 % a zároveň se dodrží lhůta a projekt nepřesáhne svůj pů-

vodní rozpočet. 

4) Při využití nutných zdrojů, potřebných k vykonání určité fáze projektu. Mohou to být 

například lidé, jejichž počet není dostačující, jsou méně kvalifikovaní, tudíž zpracování 

trvá déle nebo se své práci nevěnují s předpokládaným nasazením. Dále se může jednat o 

strojní vybavení a jejich technické závady, které mohou zbrzdit celý harmonogram. Vy-

hledávání nových alternativních zdrojů se opět může prodražit či prodloužit. 

5) Nedostatečná finanční podpora, kdy v průběhu výstavby, objednatel nezíská pro danou 

fázi množství peněžních nebo materiálních prostředků, přičemž to nahradí v následujícím 

období, ale zakázka už se tak dostává do časového skluzu. [4]  

Všechny tyto možné problémy mohou v průběhu přípravy a realizace nastat a mají nelibý 

dopad na symetrii trojimperativu. Pokud se snažíme dodržet určitou kvalitu výstupu, pro-

jeví se to většinou na zvýšení nákladů a zpoždění projektu anebo právě naopak, kdy do-

držíme čas i rozpočet, ale zhorší se nám jakost zakázky (Obrázek 2). Vše záleží na 

plánování a organizaci projektu. Jednotlivé fáze na sebe musí logicky a věcně navazovat 

a k problémům se přistupuje individuálně. To vše je v kompetenci managera projektu.  

 

 

Obrázek 2 - Špatně řízený projekt [3] 

2.4 Stavba – stavební zakázka 

Lze ji také pojmout jako stavební zakázku, která je realizována určitou stavební firmou. 

Jedná se o ucelený soubor činností v určitém čase na určitém místě s cílem vyhotovení 
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požadovaného díla a to formou nově zbudovaného objektu (novostavba) nebo na základě 

změny stávajícího objektu (modernizace, rekonstrukce). K tomuto dokončení je ovšem 

potřeba organizace zdrojů - dodání stavebních hmot, dílů, strojů a zajištění finančních a 

lidských prostředků. [16] 

2.4.1 Veřejná zakázka 

Pokud je zakázka dotována financemi z rozpočtu veřejných financí jedná se o veřejnou 

zakázku, která je řízena zákonem č. 134/2016 Sb. Investorem je tedy stát, obec, kraj, 

organizační složky státu atd. Jedná se o jakési spolufinancování a finanční podpora ze 

strany veřejného subjektu. Podmínkou je, aby dílo mezi zadavatelem a dodavatelem bylo 

vyhotoveno na základě písemné smlouvy. [18] 

2.4.1.1 Dělní veřejných zakázek 

a) Dle předmětu 

 Dodávky 

 Služby 

 Stavební práce 

b) Dle rozsahu 

 Nadlimitní – stavební práce 142 668 000 Kč – neurčeno  

– dodávky, služby 3 686 000 Kč – neurčeno 

 Podlimitní  – stavební práce 6 000 000 Kč – 142 668 000 Kč 

– dodávky, služby 2 000 000 Kč – 3 686 000 Kč 

 Malého rozsahu – stavební práce ≤ 6 000 000 Kč 

 – dodávky, služby ≤ 2 000 000 Kč [18, 17]. 

2.4.2 Soukromá zakázka 

Soukromá zakázka je hrazena pouze z vlastních zdrojů popřípadě cizích zdrojů (úvěr). 

Investorem je tedy soukromá fyzická osoba nebo právnická osoba a nepodléhá zákonu č. 

134/2016 Sb. Záměr je buď pro osobní a nebo podnikatelské účely [17]. 
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2.5 Účastnící výstavby 

 Investor – Může to být také vlastník (vlastnická práva k objektu či pozemkům), 

uživatel (osoba, která bude výsledný objekt užívat v zájmu investičního záměru), 

zadavatel nebo stavebník. Zprostředkovává přípravu a realizaci výstavby a stavbu 

také částečně nebo úplně financuje. Dle právní úmluvy si investor obstarává tech-

nický dozor, který dohlíží na provedení jednotlivých technologických postupů a 

kontroluje odchylky od projektové dokumentace.  

 Projektant – Autorizovaný architekt, technik, inženýr, který má oprávnění prová-

dět projekční činnost dle ČKAIT. Vyhotovuje veškerou potřebnou dokumentaci 

pro investora v rámci smlouvy o dílo. 

 Dodavatel – Osoba, která je smluvně zavázána investorovi k dodání výrobku, vy-

konání služeb a prací tak, aby korespondoval s projektovou dokumentací, dále 

zodpovídá za jejich provedení a kvalitu.  

 Subdodavatel – Nepřímý dodavatel, není v přímém kontaktu se stavebníkem (in-

vestorem). Smlouvu uzavírá s dodavateli na dodání dalších potřebných služeb 

(např. materiály, sadové úpravy, atd.). 

 Autorský dozor – Osoba, která kontroluje totožnost reality výstavby s projektovou 

dokumentací (projektant). 

 Technický dozor investora – Osoba, která má na starost kvalitu a technologické 

provedení. [2, 5] 

2.6 Životní cyklus výstavbového projektu 

2.6.1 Předinvestiční fáze 

V této části dochází ke zrození projektu. Je to prvotní myšlenka investora (zadavatele) na 

potencionální záměr. Shromažďují se veškeré potřebné technické, ekonomické infor-

mace, které se pečlivě zhodnocují, jestli je projekt reálně a finančně uskutečnitelný. Kon-

cept zpracovaného prozatímního plánu musí být dostačující podklad pro rozhodování, 

neurčuje však všechny potřebné informace. Ty vyplývají až v průběhu realizační pří-

pravy.  

Nejdůležitější otázky, které padnou, jsou: „Co – cíl záměr, výstup, projektu“. „Kde – lo-

kalita, umístění stavby“. „Proč – za jakým účelem“. „Kdy – časová struktura“. „Za kolik 

- rozpočet, způsob financování“.  
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Předmětem je zpracování investičního záměru, zhodnocení míru možného rizika a nebez-

pečí. Dalším potřebným dokumentem je architektonické a stavebně technické řešení ve 

fázi koncepce. 

Samostatnou a nejdůležitější část tvoří tzv. Studie proveditelnosti, ve které jsou shrnuty 

veškeré potřebné fakta a informace, které slouží jako podklad pro rozhodování o inves-

tičním uskutečnění. Důležitými body disponuje především finanční model, který analy-

zuje, jednak nutné náklady, ale také míru rentability, čistou současnou hodnotu a vnitřní 

výnosové procento. Vyhotovuje se ve třech provedeních (optimistické, objektivní, pesi-

mistické). Investor se na základě těchto faktů rozhodne o zrealizování nebo odmítnutí 

zamýšleného investičního záměru. [5] 

2.6.2 Investiční fáze – etapa investiční a realizační přípravy 

Tato část projektu je klíčová, jelikož výstupem je vydání stavebního povolení, bez kterého 

není samotná realizace možná. Obsahuje časový úsek, od odsouhlasení realizace projektu, 

následují strategické postupy a plánování, uzavření potřebných smluv, vyhotovení finanč-

ních a časových harmonogramů, kde se upřesní důležité termíny a sestaví se finální roz-

počet a zdroje financování. Ze strany investora se zpracovává detailnější projektová 

dokumentace a ze strany dodavatele POV – plán organizace výstavby (časový, finanční, 

organizace na staveništi), plán určený pro kontrolu jakosti a dále stavebně technologický 

projekt včetně zařízení staveniště. [5] 

2.6.3 Investiční fáze – etapa realizace 

Prvotním aktem je předání staveniště mezi investorem a dodavatelem, jelikož se jedná o 

právní úkon, měly by potřebně detaily být uvedeny ve smlouvě o dílo. Realizace stavby 

by měla být v souladu s finančním i rozpočtovým plánem, přičemž na jejich dodržení 

dohlíží investor i dodavatel. V této fázi se na stavbě pohybují také autorský dozor a tech-

nický dozor investora. V určitých časových intervalech se provádějí kontrolní dny, kdy 

se dohlíží na dodržení harmonogramu, popřípadě vzniká dohoda na určitých opatření, 

dále se projednávají činností, které budou probíhat do příštího kontrolního dne.  

O všech etapách na stavbě se vede doklad, který má nezastupitelnou roli o veškerých 

činnostech a postupech spojených s výstavbou – stavební deník. V konečné fázi dojde 

k předání a převzetí stavebního díla, kdy se v rámci smlouvy o dílo uskuteční odstranění 

vad a nedodělků a v závěru se vyhotoví dokumentace skutečného provedení stavby. Re-

alizační období je ukončeno kolaudačním souhlasem, který vypovídá o legálním provo-

zování stavby. [5] 

2.6.4 Fáze užívání a likvidace 

Fáze provozování stavby nastává po udělení kolaudačního souhlasu a je plně v kompe-

tenci investora (vlastníka). Budova by měla plnit účel, pro který byla budována, v případě 

veřejných objektů, by měla dosahovat plánované rentability a výnosu. Nutné je zajistit 
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pojištění objektu, vložení do katastru nemovitostí, uzavření smluv s dodavateli energií. 

Během této fáze, která je zpravidla nejdelší, se postupem času objekt upravuje, moderni-

zuje a udržuje tak, aby byl provozu schopné.  

Likvidace představuje odstranění stavby pomocí demolice či ekologické likvidace. [5] 

2.7 Plánování projektu  

Důležitou oblastí řízení stavební zakázky je její plán pro realizaci. Optimálně ukončený 

projekt se neobejde bez strukturovaného plánu, který se zabývá dosažením nutné kvality, 

nepřekročením rozpočtu a včasným ukončením výstavby. Během řízení dochází k ob-

měně projektu, tudíž se neustále vyvíjí. Řízení projektu nemůže fungovat bez: 

 Organizování – Zorganizování plánovacího procesu 

 Kontrolování – V průběhu výstavby dochází ke změnám či odchylkám, nutná je 

precizní kontrola časového a finančního rozvrhu a následné vyvážení nerovností 

a volba alternativního řešení 

 Rozhodování – Správné a včasné rozhodování má na starost manager na základě 

podložených faktů 

 Ovlivňování – Manager, který řídí svůj tým, jej také ovlivňuje - úspěšnost týmu a 

zároveň projektu, závisí na managerovi a jeho schopnostem komunikovat a půso-

bit na okolí 

 Informování – Softwarové prostředky  

Plánování se neobejde bez zdrojů: 

 Časových – doba trvání 

 Zdrojových – hmotné, nehmotné, lidské 

 Nákladových – objem financí [2] 

2.7.1 Čas 

Nedílnou součástí procesu efektivního řízení je vytvoření časového plánu. Nestačí pouze 

sestavit dílčí činnosti na výstavbě, ale je nutné zohlednit jejich návaznost, tak aby dávala 

smysl. Mohou spolu souviset technicky, organizačně, logicky, fyzicky či administrativně. 

Abychom časový harmonogram správně vytvořili, musíme znát technologické etapy na 

stavbě. Například nemůžeme provést jako první fasádní omítku a až poté začít zateplovat. 

Důležité je si jednotlivé postupy uvědomit. Jsou technologické části, které se musí pro-

vádět jedna po druhé – jedná se o tzv. sériové řízení činností (např. základy – svislé nosné 
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konstrukce). Jiné činnosti však mohou probíhat souběžně – jde o tzv. paralelní souběh 

činností (např. svislé nosné zdivo – překlady). V praxi se ovšem snažíme o souběh čin-

ností pro maximální zkrácení výstavbové lhůty. V časovém harmonogramu jsou dále ur-

čeny náklady k jednotlivým činnostem a jejich zdroje (hmotné, nehmotné, lidské). 

Harmonogram tak vytváří ucelený komplex všech důležitých aspektů pro samotnou rea-

lizaci. [2, 20] 

2.7.1.1 Ganttovy diagramy 

Celkový princip je velice prostý. Objekt se rozloží na jednotlivé dílčí úkony v časové ose, 

od obecných do nejpodrobnějších struktur. Formou úsečky je pak modelována každá čin-

nost, která značí délku trvání. Na pořadí činnosti nezáleží, vhodné je však je skládat dle 

průběhu stavby pro lepší přehlednost. V dnešní době je touto metodou inspirováno něko-

lik počítačových programů. Jedním z nejvíce používaných je MS Project od sady Micro-

soft Office, Super project (firma CA), Contec aj. [2, 20] 

2.7.1.2 Uzlově orientovaná síťová analýza 

Nejrozšířenější metodou pro efektivní řízení je uzlově orientovaná síťová analýza a její 

logické vazby znázorněné šipkami. Určují logickou závislost jedné činnosti na druhou, 

což je výhoda oproti Ganttovým diagramům, které tuto vlastnost postrádaly. Její hlavní 

výhoda je v tom, že nám dokáže určit rezervy v projektu a zároveň kritické cesty. Může 

tak odhalit slabá místa nebo naopak místa, která jsou časově pojištěna. Ty by mohl ma-

nager přehlédnout. V dnešní době došlo tedy k scelení obou metod. Využívá se síťová 

analýza a grafickým výstupem je Ganttův diagram např. v MS Projectu viz Obrázek 3. 

Zde se používají zkratky jako FF (Finish to Finish) tzn. když skončí činnost A musí skon-

čit i činnost B nebo FS (Finish to Start) tzn. když skončí činnost A začíná činnost B atd. 

V MS Project si pak můžeme nastavovat jednotlivé prodlevy mezi úkony. [2, 20] 

 

Obrázek 3 – Závislé činnosti v MS Project [zdroj- vlastní] 
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2.7.1.3 MS Excel 

Tento způsob je zjednodušený. Je založen na principu Ganttových diagramů, kdy jsou 

zbarvena jednotlivá políčka představující čas. [2, 20] 

2.7.2 Zdroje 

V této etapě musí být zajištěn dostatečný přísun všech zdrojů, což jsou pracovní síly, 

energie, výrobky, služby, stroje aj. Abychom stihli stavbu včas, musíme ověřit, zda ka-

pacita všech prostředků je vyhovující. Potřeba jednotlivých zdrojů je úzce spjata s har-

monogramem, kde se projeví, ke které činnosti je přiřazen jaký zdroj. Pokud dojde ke 

změně např. v době trvání či návaznosti na jinou etapu, budou tím ovlivněny také náklady 

a zdroje. 

Mohlo by se také stát, že v průběhu může dojít k nedostupnosti materiálu, obzvlášť pokud 

jej potřebujeme ve větším množství. Jejich nedostatek a s tím související jejich zajištění, 

může mít za následek prodloužení termínů. To se týká i množství pracovníků, pokud je 

počet nedostačující a není reálné dokončit stavbu včas, musíme navýšit objem pracov-

níků. To se projeví opět v nákladech. Abychom tedy zdroje nepodcenily, tak pro jejich 

ohodnocení můžeme použít buďto odhad dle standardu (norem) nebo na základě odbor-

ného posudku. Těmto výstupům se odborně říká zdrojová analýza, která je zpracována 

v tabulkové nebo grafické formě. [2] 

2.7.3 Náklady  

Podstatnou součástí projektového řízení je také finanční plán. Umožní nám nahlédnout 

do přibližných výdajů, které výstavba bude obnášet. Rozplánování finančních prostředků 

probíhá jako první ve fázi předinvestiční. Zhotoví se hrubý odhad nákladů na různé vari-

anty možných provedení. Podkladem nám slouží dostupné informace nebo dle Ukazatele 

průměrné rozpočtové ceny na měrnou účelovou jednotku RUSO, kde se vychází z dlou-

holetých statistik. Pro stanovení nákladů na inženýrskou a projekční činnost využijeme 

sazebník UNIKA, který nám procentuálně vyjadřuje předpokládané výdaje. Ve chvíli, 

kdy si investor zvolí daný typ řešení a vyhotoví se detailní projektová dokumentace, mů-

žeme náš odhad více zpřesnit. Poslouží nám k tomu výkazy výměr či nabídkové ceny 

dodavatelů. Rozpočet se zpracovává v softwarových programech jako RTS, URS aj. 

Základem smlouvy o dílo mezi investorem a zhotovitelem je finanční plán resp. platební 

kalendář, který přesně vymezuje systém splácení. Vzhledem k inflaci většinou dodavatel 

trvá na splacení pohledávky co nejdříve naopak investor co nejpozději. [2, 20] 

Typy plateb hrazení rozpočtu: 

 Zálohové platby – investor dodavateli uhradí předem poskytnutou výši, zbytek 

doloží po skončení výstavby (neobvyklý) 
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 Fixní platby – objednatel hradí pravidelně (měsíčně) pevnou sazbu z celkové ceny 

 Platba dle plánu – frekventované platby dle postupu výstavby 

 Platby dle cash – flow – výše odpovídá procentuálnímu plnění jednotlivých prací 

(časté) 

 Platby dle soupisu prací a dodávek - výše odpovídá přesnému plnění jednotlivých 

prací (časté) 

V praxi většinou dochází k tomu, že investor má na stavbě TD, který doporučí investo-

rovi, kolik prostředků z rozpočtu by měly být stavební firmě uvolněny. Tím se předejde 

možnému zdržení výstavby v důsledku postrádání financí. Zároveň funguje vyváženost, 

kdy TD kontroluje kvalitu práce, za kterou je ochotný investor zaplatit. [19] 

2.8 Řízení výstavbového projektu  

Po ukončení fáze plánování, přichází na řadu fáze řízení, která dohlíží na chod projektu 

dle plánu. Individuálně je možné provést v průběhu realizace změny, aby bylo dosaženo, 

co nejoptimálnějšího výsledku. 

Řízení projektu představuje především devět odvětví, kterým se zabývá: 

 Integrace – jedná se především o uceleném řízení projektu – vytvořit strukturní 

plán, řídit realizaci a přizpůsobit se změnám. 

 Rozsah – shromažďují se veškeré informace o rozsahu prací, zdrojů, nákladů 

 Čas – odhaduje se doba ukončení projektu, sled všech technologických a technic-

kých etap a dobu jejich trvání 

 Náklady – zajišťuje se zdroje a možné způsoby financování na základě sestave-

ného rozpočtu 

 Kvalita – projekt musí podléhat normám a legislativě a zároveň uspokojuje po-

třeby zadavatele tak, aby splnil jeho očekávání 

 Lidské zdroje – nasazení pracovníků do projektu, přidělení funkcí spjaté s odbor-

nou činností – nutnost motivovat pracovníky (finančně, kariérní růst) 

 Komunikace – informace, které se získají, musí být vhodně zpracovány a posky-

továny dalším orgánům či účastníkům výstavby, zabezpečí se tak možná neinfor-

movanost druhé strany 
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 Rizika – analýza a identifikace rizik, jejich monitorování, možné scénáře, příčiny 

jejich původu, opatření v případě, kdy nastanou 

 Nákupy – jsou to především dodavatelé a správa smluv, opatření nutných zdrojů 

(materiál, stroje, technika) 

Nástroje pro řízení jsou: 

 Plánování – vytvoření logického plánu, za použití všech prostředků včetně časo-

vého rozlišení (hmotných nehmotných), kde jednotlivé etapy na sebe efektivně 

navazují, aby se dosáhlo požadovaného výsledku 

 Organizování – koordinace lidí a prostředků 

 Operativní řízení – stav, kdy v projektu dochází ke změnám a je nutné navrhnout 

alternativní opatření a zachovat původní strategii projektu [2]  
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Víceúčelová soukromá škola Kostka 

Pro svou praktickou část jsem si vybrala přístavbu soukromé školy ve Vsetíně, která pro-

vozuje mateřskou školku, střední školu, domov mládeže a vysokou školu. Zajímavostí je, 

že se jedná o jedinou vysokou školu ve Vsetíně.  

V této části jsem se zaměřila na celý průběh výstavby. Jaký byl prvotní záměr pro vý-

stavbu a jeho účel. Kdo se na celé zakázce podílel, jakým způsobem byla řízena a finan-

cována, a že čerpání financí bylo v rámci dotací. Dalším bodem bylo popsat průběh 

realizace zakázky a vysvětlit důvody, které vedly ke zdržení termínu a prodražení za-

kázky. 

3.2 Investor 

PaedDr. Karel Kostka MBA, Ph.D. se narodil ve Vsetíně. Vystudoval Pedagogickou fa-

kultu Palackého univerzity v Olomouci a později získal titul doktor pedagogiky. Nejenže 

je dlouholetým učitelem a přednášejícím u nás i ve světě, ale je také výtvarník a spisova-

tel. Jako jeden z mála disponuje svým vysokým IQ, které mu bylo naměřeno dle oficiál-

ních zkoušek přes 200. 

Jeho největším životním úspěchem je založení jeho soukromé školy pod stejným názvem 

„Kostka“, kterou otevřel v roce 1991. Za své úspěchy byl několikrát řádně oceněn, jedním 

z nich je například nejvyšší státní vyznamenání v resortu školství: „Medaile Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR". [8] 

I přesto, že investorem je pan doktor Kostka, v rámci dotací, z kterých byly čerpány fi-

nanční prostředky, se uvádělo, že zadavateli jsou právnické osoby, tedy Střední škola 

Kostka s.r.o. a Mateřská škola s.r.o. 

 

3.2.1 Škola Kostka 

3.2.1.1 Historie školy 

Škola Kostka byla založena roku 1991 prvně jako střední škola, kdy zprvu neměla své 

vlastní sídlo, ale provizorně fungovala po různých prostorách ve Vsetíně, které byly k dis-

pozici. V té době byla považována za největší soukromou školu v ČR. Po tomto nestabil-

ním zázemí se podařilo získat finanční prostředky a vystavět novou školní budovu A, 

která byla otevřena roku 1994.  

http://www.kostka-skola.cz/paeddr-karel-kostka-mba-phd
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S neustále rostoucím zájmem počtu uchazečů a hlavně těch se vzdálenějších oblastí, se 

okolo roku 2000 přistoupilo k výstavbě samostatné budovy jako vlastního domova mlá-

deže. Součástí výstavby bylo zhotovení jídelny a sportovní haly s krytým tenisovým dvo-

rem. Ovšem ani tato kapacita nebyla dostačující, tak o několik let později došlo 

k navýšení prostor o internát a nových učeben. V roce 2009 byla také zrekonstruována 

prvotní budova A, která rozšířila svou plochu o mnohé další prostory. 

V roce 2017 dochází k zhotovení přístavby přední části budovy internátu, která je před-

mětem mé bakalářské práce. [8] 

3.2.1.2 O škole 

Střední škola disponuje mnoha rozmanitými studijními programy, jako jsou: Právo a ří-

zení firem, Učitelství pro mateřské školy, Cestovní ruch, Gymnázium, Humanitní studia 

a psychologie, Informační technologie, Žurnalistika a média a jiné. 

Pro velký zájem se také podařilo zprovoznit mateřskou školku pro děti. Studenti oboru 

Předškolní a mimoškolní pedagogika či Učitelství pro mateřské školy, tak mají přímo 

možnost se během teoretické výuky dostat také z části do praxe. 

V roce 2014 se za spolupráce prestižní polské soukromé univerzity podařilo otevřít jedi-

nou vysokou školou ve Vsetíně. Studenti zde studují v podstatě zahraniční univerzitu 

s výukou v českém jazyce kombinovanou formou studia tříletých bakalářských oborů 

(Předškolní pedagogika, Aristologie). 

Škola také zajišťuje dopravní konexi pro zahraniční studenty ze Slovenska, kdy je k dis-

pozici privátní autobus, jelikož počet zájemců o studium na této prosperující škole stále 

roste. 

Vzhledem k podpoře Evropské Unie mohla škola rozšířit své vzdělávací obory i pro obec-

nou veřejnost, především v oblasti vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů. Pořádají se také 

přednášky a významné projekty jako například "Ženy a trh práce", které byly zaměřeny 

pro ženy, které jsou na mateřské dovolené. [8] 

Školu lze hodnotit jako prestižní a velice kvalifikovanou, která je nemalou konkurencí 

ostatním středním či vysokým školám. Má za sebou dlouhou cestu, kdy se neustále vyví-

jela a kladla důraz na potřeby svých studentů. Svým žákům nabízí komfort a stabilitu 

vysoké úrovně, také kvalitu a rozmanitostí výuky a možnost pracovat s moderními tech-

nologiemi a zařízeními. Samozřejmostí jsou různé zahraniční stáže či exkurze, které žá-

kům pomohou rozšířit si obzory nutné pro budoucí pracovní pozici. Tato škola se navždy 

zapsala do historie soukromých škol, která patří mezi špičku, jelikož je velice úspěšná, 

což dokazuje neustálý zájem studentů.  
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3.3 Záměr výstavby 

S postupným nárůstem uchazečů o studium a to nejen místních, ale také ze Slovenska, se 

investor, pan doktor Karel Kostka, rozhodl zrealizovat přístavbu stávající budovy. Ny-

nější kapacita všech studujících (školka, střední škola, vysoká škola) dosahuje okolo 800, 

což dosavadní prostory již nezvládaly.  

Cílem zrealizování objektu bylo také zaujmout studenty z pohledu technické a komfortní 

vybavenosti, kdy tato soukromá škola apeluje na nadstandard v porovnání s ostatními 

soukromými školami. Jsou zde nově například zabudované interaktivní projektory a ta-

bule – tzn. to, co se píše na tabuli, se žákům rovnou zapisuje do tabletu.  

Zlepšit se měla také kapacita ubytovacího zařízení a komfort pohybových aktivit. V ma-

teřské škole se jednalo hlavně o to, aby byla zajištěna vyšší odborná péče pro děti v prů-

běhu 2 – 3 let věku, ale také šlo o zvětšení funkční plochy mateřské školky, která 

prostorově nevyhovovala. Dále byl cíl zaměřen na zkvalitnění pohybu dětí formou vybu-

dování většího, bezpečnějšího a kvalitnějšího hřiště.  

V Grafu 1 lze vidět narůstající počet studentů na střední škole v závislosti na školním 

roku – od roku 2006 – 2018. V průběhu 11-ti let došlo k navýšení o 164 žáků. 

Graf 1 – Přehled studentů SŠ [8] 
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3.4 Předmět výstavby 

Cílem projektu je vybudování přístavby stávajícího objektu. Záměrem je doplnění výu-

kových prostor včetně přednáškového sálu a prostor pedagogů, realizaci gymnastického 

sálu, navýšení ubytovací kapacity stávajícího internátu a zhotovení dalšího oddělení ma-

teřské školy. 

Charakteristický má především tvar – trojúhelník o rozměrech 24,70  32,00 m  7,12 m. 

Budova je podsklepená a má 6 nadzemních podlaží. Zastřešená je z části pultovou stře-

chou a z části plochou střechou. Rozprostírá se na ploše 364 m2. Konstrukční systém bu-

dovy je železobetonový prefabrikovaný skelet s příčným nosným systémem. Výplňové 

obvodové zdivo je z keramických tvarovek. Obvodové zdivo 1. PP je provedeno jako 

monolitické železobetonové. Vnitřní příčky a nosné zdi jsou z keramických tvárnic pro 

akustický útlum. Základovou konstrukci tvoří bílá vana, původní návrh však byl železo-

betonový monolitický základový rošt, viz kapitola 3.11.1. Stropy jsou řešeny jako žele-

zobetonové monolitické. Celá stavba je izolována systémem ETICS, aby vyhovovala na 

energetickou náročnost budov. Místa s větším výskytem akustického hluku jsou doda-

tečně odhlučněna dle normy. Aby se obě budovy propojily a vznikla tak jednodušší vzá-

jemná dostupnost, muselo se v posledním patře 5. NP zhotovit schodiště, které oba tyto 

dominanty spojuje. V podzemním patře se nachází především prostory pro skladování, 

sociální zařízení a shromažďování. V přízemí je rozšířený prostor školky o jeden oddíl. 

Je vybaven hernou a společenskou místností, včetně nutných hygienických zázemí jako 

je šatna, koupelna, jídelna a jiné. Ve vyšších patrech jsou rozšířeny učebny pro biologii, 

chemii a jazykové učebny a také kabinety. V posledním patře je vybudován gymnastický 

sál včetně sociálního zařízení. Dalším bodem realizace bylo zřízení zahrady pro mateř-

skou školu a novou lávku pro pěší, aby se zjednodušil přístup ke vchodu. [12] 

Projekt byl velmi specifický a náročný. Již od samého začátku se zhotovitelé museli držet 

daných požadavků investora. Jelikož se jedná o budovu školy, měla firma Zlínstav pevný 

termín dokončení provádění, aby se škola stihla otevřít v čas na začátku školního roku. 

První komplikace nastala v půdorysu pozemku. Přístavba se musela vejít do velmi ma-

lého prostoru trojúhelníkového tvaru tak, aby se napojila na dosavadní budovu a zároveň 

splňovala normy na prostor pro výuku, ale také musel být zachován kousek zeleně pro 

zahradu mateřské školky. Vše se v závěru povedlo a pan Ing. Arch. Milan Chlápek odvedl 

vskutku výbornou práci.  
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Obrázek 4 – Situace umístění stavby [12] 

Na Obrázku 4 je červeným obrysem zaznačena budoucí stavba a nově zbudována lávka. 

Objekt B je území sadových úprav a C náleží prostoru hřiště pro mateřskou školu. Parcela 

6381/2 slouží pro pohyb chodců a je zde zbudována autobusová zastávka.  

3.4.1 Námět na výstavbu 

Škola celkově má designově připomínat charakter zaoceánské lodi. Nová část, která je na 

jejím předu připojena, charakterizuje její příď. Tím tvoří ucelený komplet této dominantní 

lodi. Mimo jiné se jedná vskutku o jedinečnou architektonickou výstavbu, kdy apeluje na 

získání ceny roku za architekturu. 

3.4.2  Ukázka školy Kostka 

Obrázek 5 zachycuje stavbu z její zadní části od Jasenického potoka. Zde je také vstup 

do oddílu mateřské školy. Další fotografie je pořízena z uliční části, kde je patrné napojení 

obou budov, viz Obrázek 6. 
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Obrázek 5 - Škola Kostka [zdroj vlastní] 

 

Obrázek 6 – Škola Kostka – jižní pohled [zdroj vlastní] 
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3.5 Zúčastněné subjekty 

3.5.1 Firma Zlínstav a.s. 

Společnost Zlínstav byla založena roku 1990 se sídlem ve Zlíně. Nyní zaměstnává přes 

180 kmenových pracovníků, kteří jsou řádně proškoleni a mají potřebné vzdělání. Na trhu 

působí jako generální dodavatel staveb, kdy se snaží poskytnout maximální komfort pro 

své zákazníky při realizaci zakázek. Firma také vlastní čtyři výrobní závody po celé České 

republice, bez kterých by společnost nemohla fungovat. Disponuje prováděním vysoce 

kvalitních služeb za přijatelné ceny s ohledem na životní prostředí. Neustále se snaží ino-

vovat a držet krok s technickým vývojem.  

Zaměřují se především na průmyslové, bytové a občanské stavby. Za svou dlouholetou 

existencí se skrývá mnoho úspěšných staveb. Mezi ně patří např. komplexní rekonstrukce 

onkologického centra v Třinci, které bylo náročné hlavně tím, že dílo bylo realizováno za 

provozu některých prostor. Dále pak rekonstrukce bývalého pavilonu D na brněnském 

výstavišti nebo výstavba objektu pro projekt RICE, která je nejmodernější elektro zku-

šebnou v Evropě. Ta byla především náročná na zhotovení vědeckých prostor, s čímž 

souviselo řešení vibrací a hluku. [10] 

3.5.2 Firma Keller 

Jedná se o českou pobočku, která vznikla v roce 1991 v Bratislavě, jako dceřiná společ-

nost rakouské firmy. Spadá pod síť globální korporace Keller Group, která je jednou 

z největších firem zabývající se speciálním zakládáním. Podílí se na výstavbě více jako 

30-ti zemí světa. Působnost má především v Evropě, ale z menší části také v Severní a 

Jižní Americe, Africe či Austrálii. Mají centrum pro vývoj a výzkum, což jim dává znač-

nou výhodu držet krok s rostoucí inovací ve stavebnictví. Zabývají se především geotech-

nickými problémy, které řeší u dopravních, průmyslových, bytových nebo komerčních 

staveb. Její hlavní filozofií je provádět svou práci kvalitně, bezpečně a ekonomicky vý-

hodně s minimálním dopadem na životní prostředí. Snaží se čerpat z poznatků získané po 

celém světě a neustále se zlepšuje, což jim dává konkurenční výhodu. Disponují několika 

udělenými certifikáty v oblasti speciálního zakládání. Provádějí především maloprůmě-

rové piloty, velkoprůměrové piloty, injektáže, těsnící stěny, hloubkové odvodnění, hloub-

kové vibrační zhutňování, sanace základů nebo pažící stěny aj. Mezi prováděné objekty 

patří Sono centrum Brno, kde bylo nutno podchytit stávající objekty. Palladium Praha, 

zde museli použít tryskovou injektáž a mikropiloty pro zachycení objektu kasáren. [9] 

3.5.3 Architekt 

Pan Ing. Arch. Milan Chlápek je významným architektem s mnohaletou zkušeností. Pan 

doktor Karel Kostka si ho vybral na základě předchozí zkušenosti, kdy mu navrhl a vy-

projektoval budovu internátu v letech 2001 – 2003. Mezi jeho tvorbu patří např. rodinný 

dům u Vizovic, revitalizace veřejných ploch obytných čtvrtí, výrobní hala firmy JC – 
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MATEAL. Účastnil se několika soutěží např. koncept návrhu pro rozhlednu Kelčský Ja-

vorník nebo přístavbu ZÚŠ Úpice. [11] 

 

ANALÝZA STAVEBNÍ ZAKÁZKY 

3.6 Organizační struktura 

 

Obrázek 7 – Organizační struktura projektu [zdroj vlastní] 

3.6.1 Investor a projektant 

Investor v průběhu výstavby komunikoval především s technickým dozorem a panem 

Ing. Arch. Chlápkem. Mimo jiné si také sám vyřizoval dotační podporu od státu ve spo-

lupráci s určitým managerem, od firmy H&B Real, který hlídal, aby veškeré potřebné 

smlouvy a dokumenty, byly dodány včas a nemohlo tak dojít k případnému promeškání 

termínu či nedodání určitých podkladů. Udělení dotací není jednoduchou záležitostí. 

Každé pochybení, nezaslání dokumentů, neohlášení příslušných změn či jiné nedodržení 

závazných stanovisek dotačního oddílu by mohlo být fatální. Mohlo by to mít za následek 

neudělení dotací a tím by došlo k okamžitému ukončení záměru pro výstavbu.  
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Technický dozor byl přítomen na stavbě po celou dobu provádění, především kontroloval 

soulad s projektovou dokumentací, dodržení rozpočtu a organizoval kontrolní dny. Pan 

Ing. Arch. Milan Chlápek nespolupracoval s panem doktorem Karlem Kostkou poprvé. 

Zpracoval pro něj výstavbu internátu a následnou přístavbu v letech 2001 a 2003. Na 

základě této pozitivní zkušenosti s panem architektem, si jej investor vybral znovu. V této 

části realizace měl funkci především hlavního projektanta, kdy zpracovával veškerou pro-

jektovou dokumentaci a zároveň působil na stavbě jako autorský dozor, kdy dohlížel na 

průběh výstavby, dodržení projektových plánů a pokud se vyskytly nějaké nedostatky, 

tak zajišťoval návrh a způsob jejich odstranění. Dále pro stavebníka obstarával komuni-

kaci s dodavatelem stavby Zlínstav a.s. 

 Další funkci, kterou pan architekt zastával, byla komunikace se stavebním úřadem a ji-

nými příslušnými orgány státní správy. To se týkalo žádosti o stavební povolení a schvá-

lení územního rozhodnutí. V průběhu realizace došlo na několik změn, které byly nutné 

příslušným úřadům a orgánům statní správy ohlásit.  

3.6.2 Výběrové řízení 

Než-li se vůbec mohlo toto řízení uskutečnit, musela být schválena dotační podpora, bez 

ní by se záměr nezrealizoval. Dále musel zadavatel stanovit předpokládanou hodnotu za-

kázky. To se může určit dle kapitoly č. 3.7. Náklady dle JKSO.   

Jedná se tedy o veřejnou zakázku, která je řízena zákonem č. 134/2016 Sb. a vzhledem 

k nákladům se řadí mezi podlimitní zakázky. Výběrové řízení probíhalo jako otevřené 

řízení, kterého se zúčastnilo celkem osm firem, přičemž v závěrečném kole zůstaly dvě 

konkurenční firmy - Porr a. s. a Zlínstav a.s.. V konečné fázi zvítězila firma Zlínstav na 

základě nižší cenové nabídky uvedené bez DPH – 48 517 000 Kč. Druhá firma měla na-

bídku o něco vyšší – 48 744 555 Kč. Ovšem v roli hrál i čas, jelikož se škola musela 

stihnout dokončit v termínu, kdyby ne, mohlo by to znamenat nespokojenost studentů a 

rodičů, popřípadě pokles zájmu o tuto školu. Samozřejmostí bylo, že stavba musí být 

vyprojektována a uskutečněna v požadované kvalitě s ohledem na bezpečnost. 

Subdodavatele mohli zvolit pouze jednoho. Jelikož se objekt nacházel ve složitějších zá-

kladových podmínkách a nebylo okolo budovy dostatek prostoru na odkopávky a pažení, 

byla zvolena firma Keller, která se hlavně specializuje na složitější základové poměry a 

patří mezi světovou špičku. 

3.7 Náklady dle JKSO 

Vzhledem k tomu, že existuje publikace, kde je možno najít ukazatele průměrné rozpoč-

tové ceny na měrnou a účelovou jednotku (RUSO), sestavila jsem proto tabulku, kde po-

rovnávám skutečné náklady dle dostupného rozpočtu s náklady, které jsou uvedeny 

v RUSO 2016, což je verze z roku výstavby. Tyto hodnoty jsou pouze orientační, byly 

vytvořeny na základě dlouholetých statistik jednotlivých typů budov. Slouží především 



  

32 

   

k oceňování objektů ve fázi plánování. Cenové ukazatele nám tak umožňují nahlédnout 

do předpokládaných nákladů, které stavba bude mít. Toto srovnání vychází z původního 

rozpočtu, kdy se ještě nepočítalo s prodražením vlivem změny základových konstrukcí. 

Tabulka 1 – Náklady dle JKSO [zdroj vlastní] 

 

 

Náklady na přípravu území se dost liší, téměř o 45 %. Důvodem bude hned několik fak-

torů. Musely se odstranit křoviny a bylo pokáceno několik stromů. Původní zpevněná 

plocha byla rozebrána a nahrazena provizorní. Byly odstraněny okapové a pochůzí chod-

níky. Dále se jedná o speciální zakládání, kdy musí být provedena trysková injektáž, aby 

se podchytila stabilita vedlejšího objektu. Jižní strana výkopu zase musela být zajištěna 

štětovými stěnami, to vše může mít vliv na tento rozdíl.  

Budova je z části z keramických tvárnic, ale hlavní nosnou konstrukci tvoří montovaný 

železobetonový skelet, proto jsem ze sazebníku použila také jeho cenu na m3. Rozdíl 

Číslo Název JKSO 
m. 

j. 

Množ-

ství 

Kč/m. 

j. 

Cena v Kč 

(ODHAD) 

Cena v Kč 

(SKUTEČNOST) 

O01 Příprava území 823 29  11 m2 1289 1104 1 423 056 3 170 486 

O02 
Stavební objekt - 

MŠ/SŠ/VŠ 
802 32 14 m4 8654 5927 51 292 258 42 295 436 

O03 Pěší lávka 821 43 71 m2 10 45279 452 790 395 408 

O04 Komunikace 822 55 31 m2 361 1616 583 376 415 969 

O05 Hřiště MŠ 823 33 11 m2 390 1104 430 560 
828 552 

O06 Oplocení hřiště 815 23 71 m 95 3906 371 070 

O07 Osvětlení 828 75 41 m 26,61 5683 151 225 201 560 

O08 Sadové úpravy 823 27 11 m2 424 458 194 192 186 244 

O09 

Kanalizace  

pro odvod 

 srážkových vod 

827 21 11 m 8 3851 30 808 13 926 

O10 Přípojka plynu 827 51 21 m 4 6977 27 908 23 086 

N1 Náklady celkem - Kč - - 54 957 243 47 530 667 

VN01 
Vedlejší rozpoč-

tové náklady 
- % 2,03 - 1 115 632 986 332 

NC 
Celkové  

náklady 
- Kč - - 56 072 875 48 516 999 
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vznikl asi 10 000 000 Kč. Toto materiálové dělení může výší ceny ovlivňovat. Mezi ně-

kterými dalšími položkami se vyskytují drobně odchylky, vše ale záleží na konkrétním 

typu provedení a použitých technologií. 

Rozpočtový ukazatel nám zobrazuje, že by naše stavba mohla disponovat 56 mil. Kč, což 

je asi o 14 % více než naše reálné náklady. Velký rozdíl v ceně je především v hlavním 

stavebním objektu. Nicméně v období plánování pro nás tento předběžný odhad může být 

klíčový, zda projekt realizovat či nikoliv.  

3.8 Organizace pracovníků 

V celém průběhu výstavby se na zakázce podílelo mnoho pracovníků a strojů. Tato práce 

byla organizována tak, aby na sebe jednotlivé kroky navazovaly a nedocházelo k tomu, 

aby některá z čet nepracovala. Nesmělo dojít k tomu, aby se zakázka jakkoliv opozdila 

oproti původně stanovenému termínu. Proto koordinace jednotlivých činností a pracov-

níků musely být přesné a vyvážené. 

Ve fázi zařízení staveniště, příprava a provádění výkopových prací, pažení výkopů a zho-

tovení injektáže se na stavbě pohybovalo okolo 15-ti dělníků.  Co se týkalo samotné be-

tonáže spodní stavby a celkové zřízení základových konstrukcí, zde pracovalo asi 20 lidí. 

V další fázi, kdy se prováděly svislé a vodorovné nosné konstrukce, se zde pohybovalo 

18 dělníků. Největší a zároveň nejvýznamnější úděl na celé stavbě je fáze dokončovací.  

Zde záleželo na rychlosti a šikovnosti pracovníku, aby nedošlo k nějakému selhání, které 

by mohlo oddálit datum dokončení. V této etapě bylo nasazeno asi 40 dělníků. Samozře-

jmě tento počet se mohl lišit v závislosti na dnech a na typu právě prováděné technologii. 

Graf 2- Organizace pracovníků dle fází [zdroj vlastní] 

 

16%

22%

19%

43%

Organizace pracovníků

1. fáze - zařízení staveniště

2. fáze - základy

3. fáze - vodorovné, svislé
konstrukce

4. fáze  - dokončení
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3.9 Financování zakázky 

3.9.1 Dotace z EU 

Jelikož se jednalo o poměrně rozsáhlou výstavbovou činnost, byl nucen pan doktor Karel 

Kostka z části zažádat o podporu z evropských dotací, zbývající podíl doložil z vlastních 

prostředků nebo za pomoci bankovního úvěru. Zde však bylo nutno žádat o dotace dva-

krát. Poprvé pro budovu mateřské školky a podruhé na budovu střední školy. Na každý 

objekt se totiž vztahují jiné dotační podmínky. Nicméně posléze oba zadavatelé (Střední 

škola Kostka s.r.o. a Mateřská škola s.r.o.) sdružili svoji činnost na společnou přípravu a 

realizaci zakázky pomocí Smlouvy o společnosti dle §2716 občanského zákoníku 

89/2012 Sb, a proto se tak jednalo o jeden objekt. Nekompromisní podmínkou dotačních 

titulů bylo také to, aby se nejednalo pouze o přístavbu stávající budovy, nýbrž o nově 

postavený samostatně stojící komplex. V opačném případě by investor neobstál v žádosti. 

Další podmínka je více specifikována v kapitole č. 3.9.2. Udělení dotací.  

Výška dotací se vyměřuje ze základu předpokládaných nákladů bez DPH. Zadavatelé jsou 

neplátci DPH dle Zákonu o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. vymezena §57, tudíž 

faktury byly vystaveny včetně DPH s tím, že je musel uhradit sám investor. 

Žádalo se o dotace z Evropských fondů regionálního rozvoje (EFRR) v rámci programu 

Integrovaný regionální operační program (IROP). Mezi mnoha jeho středy zájmu patří 

také zlepšení kvality a zajištění rozvoje vzdělávání. Na základě této podpory dojde ve 

městě navýšení služeb, prostředků a také kapacity pro vzdělávání a to i pro ty nejmenší. 

Způsob financování určuje dotační program. Dělí se na:  

 Ex-post financování 

Příjemce musí doložit fakturace vynaložených výdajů po skončení etapy vý-

stavby. Příjemce tak povětšinou hradí vše z vlastních financí. Poté podává žádost 

o zpětné proplacení a ta je přezkoumána z hlediska způsobilých a nezpůsobilých 

výdajů. 

 Kombinované financování 

Příjemce musí průběžně dokládat faktury, proplacené i neproplacené, prostřed-

nictvím internetových stránek. Jakmile dotační program ověří, příjemce obdrží 

finanční podporu na úhradu závazků. Po ukončení etapy se musí předložit veš-

keré faktury k proplacení z průběhu realizace. [7] 

V našem případě bylo použito kombinované financování. V průběhu realizace se jim po-

stupně uvolňovaly finanční prostředky na základě vykázaných prací a to v měsíčních in-

tervalech. Přehled udělených dotací je znázorněn v Tabulce 2 včetně procentuálního 

zastoupení z celkové dotace, kterou obdrželi na 81,34 % z celkových nákladů. Investor 

poté hradil zbylých 18,66 %. Uvedené částky jsou bez DPH. 
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Tabulka 2-Dotační podpora [zdroj vlastní] 

Část Obdržené dotace Podíl v % 

MŠ 11 991 561 Kč 23,15% 

SŠ - objekt 30 145 849 Kč 58,19% 

Celková dotace 42 137 410 Kč 81,34% 

Investor 9 669 386 Kč 18,66% 

Celkem náklady 51 806 796 Kč 100% 

 

3.9.2 Náklady na projektovou a inženýrskou činnost 

Celkové náklady na stavbu se dostaly až k 48 517 000 Kč. V této sumě nejsou ovšem 

zahrnuty náklady na projektovou a inženýrskou činnost. Kromě nákladů na dokumen-

taci skutečného provedení, jsem nic jiného neměla k dispozici, využila jsem proto uni-

verzální sazebník UNIKA, který nám slouží pro navrhování nabídkových cen na 

projektovou a inženýrskou činnost v procentech, viz Tabulka 3. Stavba spadá do od-

větví Stavby občanské, bytové a zdravotnické – III. Pásmo. Dle celkových rozpočto-

vých nákladů jsem stanovila náklady PČ a IČ na 2 407 640 Kč. Aby byl výpočet 

přesnější, použila jsem interpolaci. Tyto náklady jsou jen orientační a mohou se od sku-

tečných lišit. 

Tabulka 3 - Náklady na PČ a IČ [zdroj vlastní] 

 

Náklady na projektovou a inženýrskou činnost 

 Druh činnosti PČ Projekční činnost IČ Inženýrská činnost 

Zabezpečení vstupních podkladů 1% 24 076 Kč 2% 48 153 Kč 

Projektová příprava pro územní řízení 12% 288 917 Kč 4% 96 306 Kč 

Projektová příp. pro stavební povolení 23% 553 757 Kč 2% 48 153 Kč 

Dokumentace pro provádění stavby 24% 577 834 Kč 2% 48 153 Kč 

Zabezpečení smluvních vztahů 0% 0 Kč 5% 120 382 Kč 

Práce spojené s prováděním stavby 5% 120 382 Kč 17% 409 299 Kč 

Práce po dokončení stavby 0% 0 Kč 3% 72 229 Kč 

Souhrn 65% 1 564 966 Kč 35% 842 674 Kč 

Náklady celkem 2 407 640 Kč 
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3.9.3 Finanční plán 

Obě strany se ve smlouvě o dílo dohodly na měsíčním systému platebního kalendáře, viz 

Tabulka 4. Dodavatel vystavil vždy fakturu, ze které bylo proplaceno jen 90 % částky a 

zbylých 10 % se uchovalo na odstranění vad a nedodělků po dokončení díla. Na splacení 

byla stanovena lhůta 30 dnů. Poté jsem vyhotovila druhou možnost finančního plánu a to 

dle postupu výstavby, viz Tabulka 5. 

Na základě použití programu pro tvorbu harmonogramu stavebních prací MS Project 

2010, jsem využila možnost, že tento software dokáže rozčlenit náklady dle příslušného 

období, který si zvolíme.   

Varianta č. 1  

Zde je vyhotoven platební kalendář na základě SOD. Záloha byla vypočtena k prvnímu 

dni v měsíci. V tabulce můžeme vidět, že nejnižší záloha je v září 2016, za to nejvyšší 

výdaj tvoří květen 2017.  

 

Tabulka 4 – Varianta č. 1 [zdroj vlastní] 

 

Finanční plán  

1. varianta 
Náklady bez DPH Náklady vč. DPH 90% Úhrada 10% Zádržné 

1. září 2016 1 222 886 Kč 1 479 692 Kč 1 331 723 Kč 147 969 Kč 

1. říjen 2016 1 845 410 Kč 2 232 946 Kč 2 009 651 Kč 223 295 Kč 

1. listopad 2016 1 651 005 Kč 1 997 716 Kč 1 797 944 Kč 199 772 Kč 

1. prosinec 2016 1 401 883 Kč 1 696 278 Kč 1 526 651 Kč 169 628 Kč 

1. leden 2017 2 149 844 Kč 2 601 311 Kč 2 341 180 Kč 260 131 Kč 

1. únor 2017 3 386 426 Kč 4 097 575 Kč 3 687 818 Kč 409 758 Kč 

1. březen 2017 9 237 237 Kč 11 177 057 Kč 10 059 351 Kč 1 117 706 Kč 

1. duben 2017 8 865 796 Kč 10 727 613 Kč 9 654 852 Kč 1 072 761 Kč 

1. květen 2017 11 554 443 Kč 13 980 876 Kč 12 582 788 Kč 1 398 088 Kč 

1. červen 2017 5 396 242 Kč 6 529 453 Kč 5 876 508 Kč 652 945 Kč 

1. červenec 2017 1 805 837 Kč 2 185 063 Kč 1 966 556 Kč 218 506 Kč 

Celkem 48 517 009 Kč 58 705 581 Kč 52 835 023 Kč 5 870 558 Kč 

 58 705 581 Kč 
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Varianta č. 2 

Tato varianta obsahuje obdržení financí na základě určitých etap ve výstavbě. Jedná se o 

druhou možnost finančního plánu, který mohl být firmou zvolen. Podkladem byly ná-

klady dle MS Project. Rozfázovány jsou do sedmi technologických etap. Opět je zde zob-

razen sloupec pro 90 % uhrazení částky a 10 % zádržného na vady a nedodělky. 

 

Tabulka 5 – Varianta č. 2 [zdroj vlastní]  

 

Etapa 
Finanční plán  

2. varianta 

Náklady v 

Kč bez DPH 

Náklady v Kč 

vč. DPH 

90 % 

Úhrada 

10 % 

Zádržné 

1
. 
E

ta
p

a
 

Spodní stavba 

6 193 795  7 494 492  6 745 043  749 449  

Zařízení staveniště 

Přípravné práce 

Přeložka NN 

Trysková injektáž 

Štětová stěna 

Zemní práce 

Úprava podloží 

Základy a zvláštní  

zakládání 

2
. 
E

ta
p

a
 

Vrchní stavba 

9 286 697  11 236 903  10 113 213  1 123 690  

Svislé nosné konstrukce 

Stěny a příčky 

Vodorovné konstrukce 

Lešení a stavební výtahy 

Výplně otvorů  

Úpravy povrchu vnější 

3
. 
E

ta
p

a
 

Střešní konstrukce 

3 579 275  4 330 923  3 897 830  433 092  

Izolace proti vodě -  

střecha 

Živičné krytiny 

Izolace tepelné - střecha 

Konstrukce  

tesařské - střecha 

Konstrukce  

klempířské - střecha 
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Konstrukce  

zámečnické - střecha 

Bourací a demontážní 

práce stávajícího objektu 

4
. 
E

ta
p

a
 

Vnitřní úprava 

6 066 434  7 340 385  6 606 347  734 039  

Podlahové konstrukce 

Izolace tepelné  

Izolace akustické  

a protiotřesové  

Sádrokartonové  

konstrukce  

Úpravy povrchů vnitřní  

Dokončovací konstrukce 

na pozemních stavbách  

5
. 
E

ta
p

a
 

Dokončení 

9 468 744  11 457 180  10 311 462  1 145 718  

Konstrukce tesařské 

Konstrukce truhlářské 

Konstrukce zámečnické 

Konstrukce klempířské 

Podlahové konstrukce 

Konstrukce klempířské  

Konstrukce zámečnické  

Konstrukce truhlářské  

Podlahy vlysové a  

parketové  

Podlahy povlakové  

Podlahy ze  

syntetických hmot  

Obklady keramické  

Malby  

Ostatní 

6
. 
E

ta
p

a
 

Technická zařízení 

 budov 

11 543 421  13 967 539  12 570 785  1 396 754  

Zdravotnická instalace  

Vnitřní plynovod  

Ústřední vytápění  

Vzduchotechnika  

Silnoproud  

Slaboproud  
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Montáž sdělovací a za-

bezpečovací techniky  
7
. 
E

ta
p

a
 

Venkovní úpravy 

2 378 641  2 878 156 2 590 340  287 816  

SO04 Pěší lávka 

SO05 Zpevněné plochy 

SO06 Hřiště MŠ 

SO07 Venkovní 

osvětlení 

SO08 Sadové úpravy 

SO09 Kanalizace pro  

odvod splaškových vod 

SO10 Přípojka plynu 

Ostatní konstrukce a 

práce jinde neuvedené 

  48 517 007  58 705 578 52 835 021  5 870 558  

 

3.10  Řízení průběhu výstavby 

3.10.1  Zajištění pozemku 

Důležitým krokem pro počáteční záměr projektu bylo zabezpečení dostatečných prostor 

pozemku. Parcela číslo 6376/1 byla ve vlastnictví investora ovšem ostatní parcely 6378/1 

a 6380/3 byly majetkem města Vsetín, proto pan doktor Karel Kostka musel zažádat o 

výkup těchto pozemků. Dohoda s městem proběhla bez sebemenších problémů, kdy se 

obě strany dohodly na prodeji. 

Jelikož součástí projektu je i rozšíření mateřské školky, musel stavebník odkoupit tyto 

parcely, aby se zajistilo místo pro pobyt dětí ve venkovních prostorech s hrací plochou.  

Bez tohoto kroku by investor nikdy neuspěl na správě hygieny, která zákonem udává za 

povinnost mít hřiště k dispozici. Po vyřízení veškerých předchozích náležitostí už nic ne-

bránilo, aby se firma Zlínstav pustila do výstavby.  

3.10.2  Bezpečnost 

Veškerý manipulační prostor byl řádně zabezpečen a ohrazen. Byly vyvěšeny také vý-

stražné cedule, aby nedošlo k vniknutí osob na staveniště. Problém však byl, že stavba 

probíhala za plného provozu školy a staveniště, včetně manipulačních, prostor se nachá-

zely na hlavním koridoru mezi internátem a hlavní školní budovou A. Odklon trasy žáků 

nebyl nikterak možný, protože pro přístup mezi tyto dva objekty byl pouze přes jediný 

spojovací most. Musely se proto sestavit provizorní uličky, které lemovaly z obou stran 
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ochranné zábrany a přesně tak vymezovaly dráhu, po které se studenti mohli pohybovat. 

Každý druhý den probíhala kontrola této spojovací cesty technickým dozorem. Hlídalo 

se hlavně vybočení nebo poškození zábran a správné umístění varovných cedulí. 

3.10.3  Zařízení staveniště 

Na všech dostupných a odkoupených pozemcích nebyly překážkou žádné stavební kon-

strukce, tudíž nedošlo k bourání ani odstranění stávajících objektů.  

V rámci přípravy stavby byly odstraněny překážející pařezy a čtyři nekvalitní vzrostlé 

stromy. Tento zásah však musel podstoupit správní kroky, kdy na základě žádosti o jejich 

odstranění bylo vydáno správní rozhodnutí (souhlas). Dále jen došlo ke skrývce ornice o 

tloušťce 200 mm, aby došlo ke srovnání stavební plochy. Sejmutá ornice byla převezena 

na dočasnou skládku a později byla použita k sadovým úpravám. 

Co se týče prostoru pro pohyb strojů a skládku matriálů byly určeny dvě hlavní stanoviště 

na ploše 93,2 m2. Jedno se nacházelo v prostoru tehdejšího parkoviště, takže se komuni-

kace musela zpevnit betonovými panely pro pojezdy strojů a nákladních automobilů, aby 

nedošlo k jejímu znehodnocení. Druhé bylo určeno ve vzdálenější poloze a to přes místní 

potůček, který odděloval staveniště a skládku. To muselo být také řádně zpevněno a od-

vodněno, aby v průběhu nedošlo k poškození potřebného materiálu. Tato vzdálenost však 

nebyla příliš velký problém, jelikož na stavbu byl dovezen věžový jeřáb s dostatečně 

dlouhým ramenem, tudíž doprava materiálu nebyla komplikací. Na drobnější materiál se 

využilo přízemí ve stávajícím objektu. 

Díky tomu, že se staveniště nacházelo na velmi malém pozemku z jedné strany omezené 

potokem a z druhé strany chodníkem a hlavním komunikačním tahem, bylo nutné zažádat 

o dočasné zábory města Vsetín, pro pohyb strojů. Jednalo se o plochu asi 5m x 2m. Vý-

razné omezení občanů nenastalo, ale musela se z technickým důvodů posunout autobu-

sová zastávka o několik metrů do bezpečných prostor. S tímto také souviselo doplnění 

dopravních značek a vymezení nového dočasného přechodu pro chodce. Proto se o povo-

lení žádalo jak u města Vsetín tak u Policie ČR. Vše se muselo stihnout během víkendu 

a poté byl chod komunikace uveden zase zpátky do běžného provozu. 

3.10.4 Ostatní činnosti 

Jak už bylo řečeno v kapitole 3.8.1. Dotace z EU, že se nesmí jednat o pouhou přístavu 

ke stávajícímu objektu, musel pan Ing. Arch. Chlápek vymyslet napojení nové a staré 

budovy. Celý prostor nakonec propojil vnitřním stávajícím schodištěm, jež spojuje obě 

části. Vše s ohledem tak, aby nebyla narušena stabilita. Každý objekt má jinou kon-

strukční výšku, tudíž bylo nutné, aby se současné schodiště nadstavovalo. Ve stávající 

budově došlo tak k omezení pohybu po dobu 2 měsíců. V tu dobu se také zrekonstruovalo 

sociální zázemí, které přiléhá k nově vybudovanému gymnastickému sálu v nejvyšším 

podlaží. S čímž také souviselo odhlučnění sálu, jelikož se ve spodních patrech nacházely 
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učebny. Musel se vypočítat útlum stěn a stropů, aby tento návrh prošel přes hygienickou 

správu, která je velmi přísná. Bylo zažádáno o vypracování protihlukové studie a při rea-

lizaci se použily speciální akustické izolace. 

3.11  Překážky při výstavbě 

3.11.1  Změna základů 

Velmi specifickou záležitostí v této zakázce byly výkopy a základové konstrukce. Proto 

také na tuto technologickou část byla povolána firma pro specifické zakládání. Původní 

řešení základových konstrukcí byl návrh železobetonového roštu za pomocí ocelové vý-

ztuže a dřevěného bednění. 

Výkopy základových pasů při strojní těžbě musely být o něco menší a až těsně před be-

tonováním se začišťovaly ručně, z důvodu omezení plochy. Dále se z uliční strany navrhla 

štětová stěna s kotvením pomocí ocelových táhel zabudované do štětové stěny. Stávající 

objekt přístavby byl zajištěn tryskovou injektáží s bočním navrtáním, aby tak nedošlo 

k narušení stability, která byla provedena ještě před zahájením zemních prací. 

Zhotovitel základů - firma Keller - požadoval, aby se zmenšila půdorysná plocha z dů-

vodu dodatečného zabezpečení spodní stavby – zvětšení profilu štětové stěny. Pokud by 

se plocha zmenšila, nebylo by možné použít přizdívku s vodotěsnou izolací z uliční 

strany, jelikož by nezbyl prostor na její realizaci. Ovšem bez tohoto opatření by firma 

Keller dále nemohla spolupracovat se zhotoviteli, jelikož by měla obavu, aby daný návrh 

byl dostačující. Investor zase nechtěl přistoupit na zmenšení plochy objektu, jelikož už 

tak byl tento prostor omezen svým pozemkem a nemusel by tak splnit požadované normy 

na plochy z hlediska hygienické správy. Poslední a rozhodujícím faktorem pro kompletní 

změnu systému základů bylo to, když se při vrtání štětových stěn a zemních pracích ob-

jevila na základové spáře hladina spodní vody, se kterou se původně nepočítalo. Sjednala 

se tedy náprava a nejvhodnějším řešením se proto ukázala základová konstrukce z vodo-

těsného betonu „tzv. bíla vana“. Také bylo nutno posunout založení základové spáry z -

4,9 m na – 4,54 m, přičemž hladina spodní vody byla již na úrovni -4,7 m. Tato konstrukce 

je velice náročná na svou technologii. Musí se dbát na naprostou nepropustnost betonu.  

3.11.1.1 Opatření 

Změnu bylo nutno projednat s technickým dozorem. Ten tuto variantu bez výhrad schvá-

lil, jelikož ji zhodnotil jako rozumné řešení. 

Muselo dojít ke zvětšení profilů pažnic, jejich délky a musela se zvětšit hloubka jejich 

vrtů a také se doplnily šikmé kotvy. Hladina spodní vody musela být přečerpávána, proto 

byla navržena přečerpávací šachta také z vodotěsného betonu. Dále byly navrženy speci-

ální prvky na ošetření stykových spar. Další pozornost vyžadovaly nároží vany, techno-

logické postupy napojení spar a prostupy. Rovněž byla nutná dimenze pomocných 
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dřevěných prvků, která byla staticky posuzována, aby vyhověla pro daný účel. Proto nut-

ným opatřením bylo vypracování nové změnové projektové dokumentace na základovou 

desku a stěny podzemní části z vodotěsného betonu včetně přehodnocení statického po-

souzení. Zatímco probíhala příprava podloží a výkopů, projektant během 4 dnů vyhotovil 

nový projekt. Tato změna byla také projednána se stavebním úřadem jako změna stavby 

před jejím dokončením a byla kladně vyřízena.  

Dalším nezbytným krokem musel být dodatek ve Smlouvě o dílo mezi zhotovitelem a 

investorem, kdy obě strany přistoupili na zvolenou metodu. 

Jelikož se vědělo, že se stavba prodlouží, muselo se v rámci dotačního programu IROP 

zažádat o změnu prodloužení výstavby, která mohla být přijata nebo zamítnuta. V našem 

případě byla schválená. Dále se muselo zažádat o navýšení dotačních prostředků zhruba 

o 1 8270 000 Kč bez DPH. Příprava podloží a území se dostala až k částce 1 520 000 Kč 

a změna technologie se řešila formou odpočtu více a méně prací, kdy jejich rozdíl činil + 

307 000 Kč. Změna v rozpočtu byla schválena. Musela se však proto doložit veškerá po-

třebná dokumentace, která se skládala z odůvodnění změny základové technologie, nová 

projektová dokumentace včetně nového rozpočtu navýšeného o potřebné náklady. V ne-

poslední řadě bylo vyžadováno potvrzení zhotovitele, projektanta a technického dozoru.  

3.11.1.2 Posunutí termínu výstavby 

Tato změna byla velice zásadní, nicméně se ji podařilo odhalit včas, tudíž neměla až tak 

velký dopad na posunutí termínů konce výstavby. Původní předpokládaný termín byl sta-

noven na 1. 8. 2017 + 14 dní na odstranění vad a nedodělků. Bohužel se tento termín 

nedodržel.  

Na základě smlouvy o dílo resp. v jejím dodatku se obě strany dohodly na přesun termínu, 

přičemž stavba bude předána a uvedena do užívání na základě kolaudačního souhlasu a 

to ve dvou fázích. Zvlášť prostory pro mateřskou školku a zvlášť pro přístavbu stávající 

budovy.  

Předání mateřské školy tedy proběhlo 15. 8. 2017 + 14 dní na odstranění vad a nedodělků, 

z toho tedy plyne, že MŠ byla otevřena řádně a včas k 1. 9. 2017 a nebyl tak narušen její 

chod a kapacita byla rozšířena. Otevření zbylé části objektu se však protáhlo. Zatímco si 

děti v MŠ hrály, dělníci ve zbývajících částech urychleně pracovali na dokončení stavby. 

Vše se muselo zabezpečit tak, aby nedošlo k ohrožení dětí nebo kohokoliv jiného v bu-

dově, která z části již byla v provozu. Předání hotového díla proběhlo 15. 9. 2017 + 14 

dní na odstranění vad a nedodělků. Komplexně hotová stavba, které nebránilo nic v plné 

funkčnosti, byla obnovena 29. 9. 2017 
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3.11.1.3 Harmonogram  

Pro tvorbu časového harmonogramu firma využila funkce Ganttvých diagramů, kdy hod-

notu časového údaje zaznamenává formou úsečky, viz Obrázek 8. Tato metoda sice spl-

ňuje svůj účel, ale nevytváří nám vazby jednotlivých činností. Pokud tedy došlo 

k prodloužení výstavby, bylo pracnější jej předělat.   

 

Obrázek 8 – Vzor původního harmonogramu [12] 

Tento soubor mi sloužil jako podklad pro vytvoření harmonogramu v MS Project. Pro-

gram nám umožnuje efektivně řídit a plánovat projekty. Dokáže zobrazit lhůty jednotli-

vých etap či úseků v jakékoliv formě (dny, týdny, měsíce atd.) a následně je sčítá, takže 

je patrné, jak dlouho bude celá výstavba trvat. Umí vzájemně propojit jednotlivé činnosti 

tak, aby na sebe logicky navazovaly, to nám poskytne mnoho alternativ, jak využít čas, 

aby byl co nejkratší. Zobrazuje nám kritickou cestu nebo naopak vytvořenou rezervu. 

Dále nám hlídá jednotlivé rozestupy mezi úkony. Když činnost A začne 1. 8. 2018 a čin-

nost B musí začít o 7 dní později, napíšeme do sloupečku Předchůdci xySS + 7 dní. Pokud 

by se tedy stalo, že se činnost A se posune na termín 3. 8. 2018 činnost B začne automa-

ticky až za 7 dní. V tom je značná výhoda, že je schopen nám tyto mezery pohlídat, navíc 

nás umí upozornit, pokud se vyskytnou nějaké vazby či kroky, které by mohly být ne-

smyslné a program je vyhodnotí jako možnou chybu. V neposlední řadě nám umožnuje 

sledovat toky nákladů projektu na časové ose. Na základě toho jsem vytvořila finanční 

plán. MS project má mnoho funkcí, které nám pomohou lépe řídit projekty, proto je práce 

v něm jistější, spolehlivější a jednodušší.   

Pro lepší vizualizaci časového posunu termínu jsem vyhotovila dva harmonogramy, viz 

Harmonogram 1. Ten je sestaven jako původně plánovaný, kde nemělo dojít k posunutí 

termínu dokončení. Předpokládaný konec měl být k 15. 8. 2017. Poté měly být obě části 

školy slavnostně otevřeny.  

V druhém harmonogramu, viz Harmonogram 2, jsem již objekt rozdělila na část pro MŠ 

a část pro SŠ, jelikož jedním z hlavních požadavků investora, bylo dokončení mateřské 

školy v termínu. Zbylá část se protáhla až do 29. 9. 2017. Rozpočty byly vždy vytvořeny 
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jako jednotný komplet na celý objekt, náklady na jednotlivé činnosti nebyly děleny. Až 

výsledná částka byla dělena na část pro MŠ a část SŠ. Na základě konzultací s panem 

architektem jsem zhotovila druhý harmonogram dle jeho rad. Náklady jsem tedy rozdělila 

procentuálně – 28,5 % MŠ, 71,5 % VŠ/SŠ, zakomponovala jsem do financí vzniklé pro-

dražení a vyobrazila možný způsob provádění prací a jejich návaznost, kdy je patrné, že 

při jednotlivých výrobních činnostech museli dělníci upřednostnit MŠ nad zbylým objek-

tem. Ovšem v této etapě jsem se hlavně zaměřila na poukázání délky trvání etap a pro-

mítnutí prodloužení výstavby. Rozdělení nákladu je v tomto případě druhořadé.  Etapa, 

která byla prodloužena a zároveň prodražena je vykreslena červeně a část MŠ je zakres-

lena zelenou barvou, viz Harmonogram 2. 
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Harmonogram 1 – Původní časový plán [zdroj vlastní] 
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Harmonogram 2 – Prodloužený časový plán [zdroj vlastní] 
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3.11.2  Silnoproud a slaboproud 

Vlivem vzniklých skutečností a dodatečných požadavků investora bylo nutno navýšit roz-

počet o náklady spojené se silnoproudým a slaboproudým vedením. Tyto náklady se vy-

číslily na 1 443 872 Kč a mělo to vliv na drobné prodloužení trvání této činnosti. Konečný 

termín nebyl ohrožen. 

3.11.3  Udělení dotací 

Stavba podléhala pod dotační program. S tím souviselo mnoho striktních podmínek pro 

získání financí. Aby dotace byly uděleny, muselo se přistoupit na několik razantních 

kroků, aby splňovaly podmínky dotačních titulů. Hned ve fázi proveditelnosti se muselo 

brát v úvahu, že se nemůže jednat pouze o přístavbu stávající budovy, nýbrž o nově zbu-

dovanou stavbu. Pokud by se jednalo pouze a přístavbu střední školy, nebylo by možné 

získat dotační prostředky. Další problém nastal ve vstupu u mateřské školky. Architekt 

původně zamýšlel, že bude jen jeden hlavní vstup, který je nyní ve stávající budově. Od 

něj by se poté koridor rozdělil doleva (k oddílu č. I) a zároveň doprava do nové budovy 

(k oddílu č. II). Tento návrh byl zamítnut, jelikož z hlediska podmínek dotačních titulů, 

musí mít mateřská školka v rámci nového objektu samostatný hlavní vstup. Původní ná-

vrh architekta tedy neprošel a musela se předělat celá dispozice zázemí mateřské školky 

v rámci realizačního projektu. Vzhledem k omezeným možnostem pro vybudování hlav-

ního vstupu se muselo přistoupit k poněkud ne příliš logickému řešení a to umístit vstup 

do oddílu č. II z druhé strany objektu. Takže pokud bude matka mít dvě děti jedno starší, 

které zavede předním vchodem do budovy, a poté jedno mladší, s kterým bude muset 

obejít celý prostor a do objektu vstoupí zadními dveřmi.  

Tato změna se řešila ještě v období plánování, tudíž nenarušila časový a víceméně ani 

finanční plán. Nicméně v té době již bylo vydáno stavební povolení a tento zásah byl 

razantní, což dle Stavebního zákona 183/2006 Sb se musí stavebnímu úřadu podat formou 

změny stavby před jejím dokončením dle § 118.  

3.11.4  Přeložka sdělovacích kabelů 

Jednalo se o nepředvídatelné stavební práce vzniklé v průběhu realizace díla. Ukázalo se, 

že v rámci výkopových prací budou překážet kabely elektrického vedení, které se nachá-

zely pod budoucím objektem. Z toho důvodu musela být dodatečně provedena přeložka 

přípojky NN. Došlo tedy k odkopání zeminy a bylo provedeno napojení kabelu nového 

pomocí spojkování. Z místa naspojkování přípojky NN byl položen kabel nový v nové 

trase až do přípojkové skříně stávajícího objektu.  
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3.11.4.1 Opatření 

Tato drobná překážka neměla žádný vliv na časovou bilanci, nicméně bylo nutno tuto 

opravu doložit v rámci změnového listu pro objednatele a byly vyřešeny formou ví-

ceprací, kdy se tato činnost vyšplhala na 40 620 Kč.  

3.11.4.2 Zhodnocení 

V projektové dokumentaci nebyly uvedeny aktuální informace o poloze a počtu kabelu 

NN, ze kterých projektant vycházel a tudíž předpokládal, že jsou správné. V lokalitě ne-

byl uskutečněn podrobný stavebně technický průzkum, který by možný nedostatek odha-

lil. Byl proveden následně až při realizaci přeložek.  

3.11.5  Jeřáb 

Aby byl materiál pohodlně a bez komplikací dodáván ze skládky na místo určení, byl 

použit věžový jeřáb. Jelikož se jednalo o velmi úzkou plochu s omezeným manipulačním 

prostorem, muselo se dbát zvýšené bezpečnosti při přemisťování ramene s břemenem, 

tak, aby neohrožoval zdraví a bezpečnost lidí v okolí nebo samotných dělníků.  

Problém nastal během jednoho z kontrolních dnů (v období, kdy se jeřáb nevyužíval), 

kdy se vlivem větru rameno jeřábu dostalo nad plochu komunikace, kde se pohybovali 

chodci i automobily.  Bezpečnostní technik zprvu zhodnotil situaci jako pochybení pro-

vádějící firmy. Rameno ovšem nebylo zatíženo žádným břemenem. Pokud by se jeřáb 

zatížil tak, aby nedocházelo k samovolné rotaci ramene, mohlo by dojít k převrácení ce-

lého jeřábu vlivem povětrnostních vlivů. Stavbyvedoucí si tento počin obhájil a bezpeč-

nostní technik usoudil, že uvolnění rotace ramene bez břemene nepředstavuje tak velké 

riziko, jako kdyby jejímu posuvu zabránili. 

3.11.6  Aula 

Další změna, která byla provedena, se nachází v 1 PP objektu. Tato plocha byla navržena 

jako víceúčelový sál, avšak došlo ke změně účelu na přednáškovou aulu, což značně kom-

plikuje situaci, ani ne tak finanční nebo časovou, ale z hlediska byrokracie.  

V průběhu realizace pan Kostka dospěl k závěru, že tato místnost nebude dostačující, roz-

hodl se proto aulu zvětšit. Celý prostor byl uzavřen a požadoval, aby se tato plocha zvět-

šila a rozšířila do místa, kde mělo původně být vybudováno požární schodiště. Návrh 

stanovil, že byla místnost určena pro 70 osob, ale pan Kostka ji chtěl zvětšit na dvojnásob 

pomocí stupňovitého pevného hlediště. Bohužel k tomuto závěru dospěl až v průběhu 

hrubé výstavby, tudíž se musela dodatečně přepracovat projektová dokumentace a to 

zejména vyprojektování požárního zabezpečovacího systému a zhotovení protipožární 

izolace EPS. 
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3.11.6.1 Opatření 

S tím dále souvisely závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy. Jedním z nich 

bylo posouzení a schválení hasičského záchranného sboru v rámci požární ochrany, bez 

které by nebyla možná kolaudace. 

Další povinností stavebníka je dle §118 Stavebního zákona 183/2006 Sb. oznámit přísluš-

nému stavebnímu úřadu záměr o změně stavby před jejím dokončením. V našem případě 

se jednalo o změnu účelu a navíc se zde vyskytly nové požadavky na požární bezpečnost. 

Tudíž byla nutná komunikace se stavebním úřadem, která byla kladně projednána. 

Tato změna neměla výrazný vliv na časovou ani finanční strukturu. Vše se projednávalo 

předčasně, tudíž nedošlo ke ztrátám. V rámci IROPu byla změna schválena. 

3.11.6.2 Zhodnocení 

Tato na pohled nevýrazná změna učinila spoustu starostí a to zejména kontakt s přísluš-

nými dotčenými orgány. Jednací a schvalovací proces je poté mnohdy složitější a může 

trvat i déle než samotná realizace změny. Z toho můžeme usoudit, že pokud dostatečně 

dopředu nepochopíme či neodhadneme představu investora, může to způsobit značné ri-

ziko. 

 

Obrázek 9 – Víceúčelová místnost v 1PP [8] 

3.11.7  Drobné změny 

Během stavby pan doktor Kostka dohlížel na celý průběh realizace výstavby. Jelikož se 

jednalo o jeho poslední zásah do výstavby školy Kostka a je na svůj životní úděl velice 
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pyšný, chtěl, aby jeho dílo bylo perfektní. Proto si nechal na všem velice záležet a snažil 

se celý objekt vést k dokonalosti. Proto v průběhu vzniku objektu neustále přicházel 

s různými vylepšeními a změnami. Tyto změny už nebyly nijak velkou překážkou či kom-

plikací. Tudíž neměly vliv jak na finanční, tak časovou strukturu plánu. Dle §103 Staveb-

ního zákona 183/2006 Sb. nebylo tyto změny nutné hlásit příslušným úřadů Jen nutno 

podotknout, že celá stavba se v průběhu potýkala se změnami, ať už drobnějšími nebo 

většími.  

3.12  Přehled zvýšení nákladů 

Veškeré finanční změny, které se v průběhu objevily, jsou zobrazeny v grafu a tabulce, 

viz Graf 3 a viz Tabulka 6 

Tabulka 6 – Přehled změny nákladů [zdroj vlastní] 

Činnost 
Původní  

náklady 

Konečné 

 náklady 

Zvýšení nákladů 

v % 

Zajištění výkopů  617 961 Kč 1 505 591 Kč 58,96% 

Zemní práce 856 589 Kč 1 432 819 Kč 40,22% 

Úprava podloží a základové spáry 28 790 Kč 46 390 Kč 37,94% 

Základy a zvláštní zakládání 1 190 894 Kč 1 498 703 Kč 20,54% 

Silnoproud 2 506 522 Kč 2 977 250 Kč 15,81% 

Slaboproud 3 759 783 Kč 4 839 009 Kč 22,30% 

Graf 3 - Přehled průběhu nákladů [zdroj vlastní] 
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4 ZÁVĚR 

Hlavním cílem své bakalářské práce bylo analyzovat způsob řízení konkrétní stavební 

zakázky. V úvodu jsem se zabývala popisem objektu a důvodem jeho realizace. Dále jsem 

stručně popsala zúčastněné osoby a stavební firmy. Dále jsem zhotovila organizační 

strukturu, která znázorňuje komunikaci mezi jednotlivými subjekty. Jelikož se jednalo o 

veřejnou zakázku, bylo vyhlášeno veřejné výběrové řízení na dodavatelskou firmu, ve 

které zvítězila ta s nejnižší cenovou nabídkou. Aby se však stavební firmy mohly zorien-

tovat v přibližné cenové hladině, ve které by se měly pohybovat, musel zadavatel určit 

přibližnou hodnotu díla. Ta byla vyčíslena pomocí rozpočtového ukazatele RUSO a po-

rovnána se skutečnými náklady. Jelikož se o finanční podporu žádalo pomocí dotací, vy-

hotovila jsem souhrn obdržených dotací a míru spolufinancování. Pro přibližnou 

představu, jakým způsobem mohou být stavby financovány, jsem vytvořila dva možné 

typy finančního plánu.  

V další fázi jsem se snažila zachytit průběh realizace výstavby a situace, které v průběhu 

nastaly a jejich způsob řešení. Po celou dobu se výstavba potýkala s různými překážkami, 

které bylo nutné vyřešit, ať už to bylo způsob pohybu materiálů na stavbě, vymezení pro-

storu, kde se pohybovali civilisté, dodatečné požadavky investora, a nebo změna techno-

logie základů v průběhu realizace. Všechny tyto akty byly něčím specifické a daná 

stavební firma či pan architekt se s nimi museli vypořádat. Největší problém nastal při 

změně spodní stavby, která celou stavbu prodražila, ale hlavně prodloužila, a jelikož šlo 

o objekt školy a školky, celou situaci to jen komplikovalo. Nedílnou součástí každého 

projektu je i časový harmonogram, proto jsem vytvořila původní časový plán, který ne-

předpokládal s prodloužením, a poté jsem v druhém plánu zaznamenala časovou pro-

dlevu. Tím, že objekt byl rozdělen na dvě části a každá z nich byla ukončena v jiný 

termín,  zohlednila jsem to i v harmonogramu. V závěru své práce jsem porovnala pů-

vodní náklady se skutečnými. 

Jsem velice ráda za výběr tohoto tématu, jelikož jsem se dostala hlouběji do problematiky 

projektového řízení, bez kterého by projekty nemohly být realizovány. Získala jsem tímto 

spoustu nových zkušeností a poznatků, které doufám využiji ve stavební praxi.  
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