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ABSTRAKT 
  

Moji bakalářskou práci jsem si rozdělila na dvě části – teoretickou a praktickou. 

Cílem mé práce je ukázat způsob řízení zakázek v konkrétní stavební firmě.  

Chtěla bych popsat dvě různé zakázky a porovnat na nich způsob výběrového 

řízení, formu zpracování určitých dat, smluvní ujednání nebo potřebné 

prostředky. 
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ABSTRACT 
  

My bachelor thesis I have divided on two parts – theoretical and practical. The 

goal of my work is to show the method of managing contracts in a particular 

construction company. I would like to describe two different contracts and 

compare them to the way the selection process, form of processing some data, 

contractual arrangements or necessary resources. 
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1 ÚVOD 

 

V mé bakalářské práci jsem se snažila popsat způsob vedení a řízení zakázek 

v jedné stavební firmě. Již při obdržení tématu jsem tušila, že vybrat vhodnou 

firmu, která by navíc byla ochotná mi poskytnout nějaké informace pro 

praktickou část mé práce, nebude snadný úkol. Tato myšlenka se mi potvrdila 

hned ve chvíli, kdy jsem neúspěšně kontaktovala několik firem. Nakonec díky 

známostem se mi podařilo získat kontakt na pracovníka stavební firmy 

STRABAG a.s., čímž bych ráda poděkovala za informace, které mi byly 

poskytnuty ke zpracování mé práce a za čas, který mi byl věnován na 

zodpovězení mých dotazů. Naše komunikace probíhala zpočátku pomocí e-

mailu, později osobními schůzkami.  

Svou práci jsem si rozdělila na dvě části – teoretickou a praktickou. V první řadě 

jsem se snažila vysvětlit problematiku týkající se projektového řízení. Informace, 

které jsem získala z odborné literatury, jsem popsala v teoretické části. Následně 

jsem se snažila své poznatky uplatnit v části praktické. Ve výše uvedené firmě 

jsem se pokusila popsat, jak probíhá řízení zakázek, popsala jsem dvě 

realizované zakázky, u nichž jsem uvedla průběh výběrových řízení, smluvní 

ujednání, realizaci z časového hlediska a potřebné prostředky.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 Úvodem 

 

„Význam slova projekt se v dřívější projektové praxi ustálil ve smyslu námět, 

návrh, plán a komplexní vyřešení zamýšleného úkolu i vypracování jeho 

náležitostí včetně grafického znázornění (výkresů).“                               [1, str.11] 

Každý projekt je vždy ojedinělý, provádí se jen jednou a takové provedení je 

pokaždé něco nového, co dříve prováděno nebylo a rovněž se to nebude ani 

opakovat. I zdánlivě stejný či podobný projekt je přece jen v něčem odlišný. 

Každý projekt je časově definovaný, dočasný, má stanovený začátek i konec. 

Téměř vždy se na projektu podílí jiný tým projektantů.  

Projektem tedy není neustále se opakující činnost, jako jsou jednoduché 

každodenní úkony v práci, den co den se opakující chod v restauraci, opakující se 

výroba a podobně.  

Projekty mohou být velice odlišné a různorodé. Za projekt lze označit například 

vybavení či přemístění různých interiérových prostor, zavedení změny 

v organizaci firmy, vývoj nového produktu, zavedení nové výroby nebo služby, 

rekonstrukce nebo výstavba nových stavebních objektů, atd.  

                                                                                          [1] 

 

 

2.2 Rozvoj projektového řízení 

 

Význam projektů a celého projektového řízení se neustále zvyšuje, a to v celé 

společnosti. Po druhé světové válce se projektové řízení zavádělo především 

z důvodů zvyšující se složitosti vyvíjených technických systémů. V období války 

docházelo k vývoji nových technologií, výrobě nových zbraní, avšak k vývoji 

nedocházelo jen ve vojenství, ale i v letectví či vesmírném výzkumu. 

Dalším neméně důležitým důvodem byla narůstající konkurence. V důsledku 

zvyšující se složitosti výrobků to byl nárůst vývojových nákladů. Projektové 

řízení bylo podporováno i zaváděním nových trendů v oblasti výpočetní 

techniky. V průběhu 80. let lze pozorovat nárůst požadavků na kvalitu 

navrhovaných a vyráběných systémů. Projektové řízení však nelze pozorovat až 

v průběhu 20. století, nýbrž již od středověku. V době římské to byla například 

významná stavba pyramid, kde díky kritériím by se bez nějakého řízení těžko 

dosáhlo včas požadovaných výsledků. Významnými projekty byly i výstavba 
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akvaduktů nebo zavlažovacích systémů, v pozdějším středověku pak výstavba 

katedrál a opevnění. 

 

Jednotlivé projektové systémy se liší především v: 

                - Objemu produkce 

                - Časové náročnosti projektu 

                - Kapitálovými výdaji 

                - Vzájemné závislosti a propojení jednotlivých částí výrobního zařízení 

                - Jednotkovou cenou produktu                             

[2] 

 

 

2.3 Charakteristika projektu 

 

Projekt lze definovat například i takto: 

 

„Série jednotlivých kroků (činností) navržených pro dosažení určitého cíle, které 

vyžadují čerpání zdrojů, za podmínek dodržení časového plánu, rozpočtu a 

kvalitativních kritérií vytvořeného systému. Plánovaný vývoj určitého 

technického i netechnického díla vyžadující uspořádání aktivit vyžadující čas a 

zdroje. „                                                                                                    [2, str.10] 

 

Projekty lze definovat jako časově omezené úkoly s přesně definovaným cílem, 

jejich uskutečnění vyžaduje řízené využití konkrétních zdrojů. Řízení projektu je 

proces situovaný na dosažení cílů daného projektu v kterékoli organizační 

skladbě bez ohledu na spolupůsobení protikladných sil. Tato skutečnost si však 

žádá neustálé připomínání druhým důležitost konkrétního projektu. Mezi hlavní 

stanoviska projektu patří jejich původ, produkt, trh a velikost. Projekt je vyjádřen 

čtyřmi charakteristickými rysy: trojrozměrným cílem, ojedinělostí, připojením 

zdrojů a spoluprací s hlavní organizací. Projekt je vymezen „trojimperativem“: 

specifikací provedení, časovým plánem a finančním rozpočtem. 

 

Řízení projektu je složeno z pěti manažerských činností:  

definování, plánování, vedení, monitorování a ukončení. Těmto činnostem se 

budu podrobněji věnovat v kapitole 2.7 prostřednictvím fází životního cyklu 

projektu. 
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Mezi hlavní faktory charakterizující projekt patří: 

- Účelovost 

- Životní cyklus 

- Souvztažnost  

- Unikátnost 

- Konfliktnost            

[3] 

 

 

2.3.1 Trojimperativ 

 

„Trojimperativ se skládá ze specifikace kvality provedení, časového plánu a 

rozpočtu, vyjádřeného v penězích nebo pracovních hodinách“     

[3, str. 26] 

 

Základním předpokladem, který trojimperativ znázorňuje, je potřeba dosáhnout 

tří samostatných cílů zároveň, ne jen jednoho. Úspěšnost celého projektu 

zaručuje splnění požadovaných parametrů provádění v daném termínu nebo dříve 

a v rozsahu stanovených rozpočtových nákladů. Peníze se však neobjevují jen 

jako položka nákladová, která zahrnuje skutečné výdaje na projekt, ale i jako 

investiční výdaje. Výše peněžních prostředků je předem stanovená stejně jako 

časové ohraničení na provedení projektu. Tento vztah je nepřímo úměrný, proto 

zvýší-li se nám finanční zdroje, můžeme využít efektivnějších zdrojů a termíny 

provádění projektu se mohou zkrátit.  

Požadavky trojimperativu je velmi obtížné dodržet, neboť velice často dochází ke 

zpoždění prací na projektu a tím dojde i k navýšení stanoveného rozpočtu. 

V případě zjištění nemožnosti splnění trojimperativu v průběhu realizace 

projektu, lze celkový plán více či méně pozměnit. Největší kámen úrazu 

nejčastěji bývá špatná komunikace, ať už na straně dodavatele nebo na straně 

odběratele. V takovém případě může dojít k chybnému pochopení například 

v časových intervalech, kvality apod. Přílišný optimismus, kdy některá ze stran 

nevidí nebo spíše nechce vidět případné zádrhely, také často nebývá úplně na 

místě, neboť pak dochází nejen ke zklamání, ale vzniká i plno nepříjemností.  
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Obr. č. 2-1 – Důsledky trojimperativu                                           [zdroj: 3, str.22] 

 

Na obrázku č.1 jsou znázorněny důsledky trojimpertivu a jejich vzájemný vztah. 

Například vyšších výsledků lze dosáhnout jen v případě překročení rozpočtu 

nebo nedodržení termínu dodání.  

Druhou příčinou problémů je fakt, že zdroje nejsou k dispozici, když jsou 

potřeba a tím dochází rovněž k nedodržení termínu. Za chybějící zdroje je 

manažer projektu nucen hledat náhradu v podobě subdodavatelů nebo to může 

znamenat i to, že obsadí méně kvalifikované pracovníky, kterým bude práce trvat 

déle. 

 

 

2.4 Management projektování 

 

Management neboli proces vedení a řízení se zabývá souladem zdrojů za 

dosažením předem definovaného cíle.  

Jak již bylo zmíněno výše, projekt se z hlediska manažerských činností   

skládá z:         

               -     Definování 

-  Plánování 

-  Organizování 

-  Vedení lidí a kontrolování 

-  Ukončení 

                                                                                                                              [3] 
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2.4.1 Definování a výběr projektu 

 

„Výběr projektu je proces vyhodnocení jednotlivých projektů nebo souborů 

projektů a následné rozhodnutí o implementaci těch, jejichž realizace zajistí 

dosažení cílů mateřské organizace.“ 

[2, str. 48] 

 

V první fázi projektového řízení musíme ze všeho nejdříve zvážit, zda daný 

projekt vůbec realizovat či nikoliv. Je na místě rozhodování, které nápady 

budeme podporovat, jaké technologie se použijí v daném projektu a je třeba 

zhodnotit celkovou technickou i finanční náročnost projektu. V neposlední řadě 

je třeba zhodnotit i ziskovost a rizikovost projektu. V případě výskytu více 

projektů porovnáváme všechny projekty mezi sebou a vyhodnotíme jeden 

projekt, který se jeví pro nás jako nejlepší. Rozhodování o projektech má 

většinou strategický charakter, neboť se jedná o projekty s dlouhodobou 

investicí. Rozhodnutí musíme zvážit velice pečlivě a důkladně, protože zde 

dochází k čerpání prostředků a v případě špatného rozhodnutí nemusí jít tyto 

prostředky vrátit zpět. Proces definování projektu a rozhodování o jeho realizaci 

proto nesmíme podcenit. 

[5] 

 

 

 

2.5 Vedoucí projektu a organizace projektu 

 
Projekty mají omezenou životnost, definovanou dvěma body -  jeho počátkem a 

jeho ukončením. V důsledku časové odlišnosti je obtížné projekt organizovat a 

řídit uvnitř velkého organizačního celku. Organizace musí počítat i s rušivým 

elementem, jako je například i to, že všechny zdroje nejsou vždy plně k dispozici 

a ne v moment, kdy je nutně potřebujeme, musí se smířit i s určitou disharmonií.  

[4] 

 

2.5.1 Organizační struktury 

 
Společnosti a jejich útvary mohou být organizovány mnoha různými způsoby a 

těmito způsoby mohou i efektivně řídit projekty. Tři nejběžnější jsou funkční, 

projektové a maticové organizační struktury.  
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Funkční organizační struktura 
 

Funkční organizační struktura je nejběžnější v podnicích, kde převládá rutinní 

práce, tedy tam, kde má dominantní postavení oddělení marketingu nebo výroby. 

Specialisté v těchto podnicích jsou rozděleni do odborných jednotek a oddělení 

odpovídajících jejich profesnímu zaměření. To má příznivý vliv na kontinuitu a 

odbornou úroveň v každé oblasti.  

Z hlediska řízení projektů je však funkční organizační forma nejméně vhodná. 

Právě díky tomu, že je tato forma zaměřena na trvalé zachování existujících 

odborných skupin, může být obtížné překřížit funkční linie a získat potřebné 

zdroje. Mezi jednotlivými jednotkami také může panovat nepřátelství a tím se 

zhoršuje komunikace mezi nimi a zpomaluje se tak chod celého projektu. 

 

 

Projektová organizační struktura 

 

Tato forma organizace vychází z funkční organizační struktury a to tehdy, dojde-

li ke zbrzdění projektových potřeb. Situace se řeší tím, že se lidé, kteří pracují na 

projektu, přesunou k manažerovi projektu a pracují pak na projektu společně. 

Tím vznikne jediné řídící centrum projektu a je následně zajištěna kontinuita a 

odborná úroveň.  

Hlavní nevýhodou této formy organizování je nejistota, kterou pracovníci 

pociťují po dokončení daného projektu. Proto je tato organizační struktura 

nejvhodnější pro rozsáhlé a dlouhodobé projekty. Nevýhodou u tohoto typu 

organizování bývá to, že obvykle brzdí profesní růst pracovníků jednotlivých 

oborů a nemusí vždy plně využívat jejich částečnou kapacitu. Projektový 

manažer musí být zároveň zkušený, služebně starší pracovník, aby projektová 

organizace fungovala efektivně.  

 

 

Maticová organizační struktura 

 

Maticová organizace je smíšená forma, která může vzniknout jako reakce na 

tlaky způsobené špatnými zkušenostmi s projektovou organizační strukturou. 

Snaží se získat to nejlepší z obou forem, neboť uznává výhody existence 

funkčních skupin, ale zároveň bere na vědomí potřebu specifického ústředního 

článku a řídící funkce pro každý projekt. Odborní pracovníci, včetně manažerů 

projektů, jsou rozděleni do skupin podle specializace, což podporuje výměnu 

zkušeností a poznatků v rámci oboru. To má příznivý vliv na kontinuitu a 

odbornou úroveň v jednotlivých oborech.  
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Maticová forma organizování je zřejmě nejlepší volbou v případě, že máme 

mnoho projektů. Hlavní nevýhodou maticové organizace je fakt, že vyžaduje 

jeden řídící útvar navíc, takže je to obvykle pro malé společnosti poměrně drahá 

záležitost. Řízení maticové organizace může být složité, jestliže zodpovědnost za 

projekt a jeho klíčové části je rozdělena nebo nejsou jasně definovány role. 

Manažeři projektů musí v takové situaci dostat od managementu jasné 

rozhodnutí, jinak dojde ke zmatku v pracovních pokynech nebo ke zpoždění 

celého časového plánu.  

                                                                                                                              [3] 

 

Po zvážení všech kladů a záporů jednotlivých organizačních struktur je nyní 

potřeba určit vhodnou organizační formu pro náš projekt. Pro výběr neexistuje 

jednoznačný postup, musíme však brát v potaz: 

– Charakter projektu 

– Charakteristiky jednotlivých forem  

– Výhody a nevýhody těchto forem 

– Kulturní preference organizace 

– Nutnost dělat kompromisy 

 

 

2.5.2 Organizování projektového týmu 

 

U projektů s malým počtem pracovníků, tj. maximálně do 10 lidí, je každý člen 

projektového týmu v přímém kontaktu s vedoucím projektu a podává zprávy o 

práci přímo jemu. U většího počtu pracovníků je třeba vytvořit pracovní tým, 

který je zastupován vedoucími projektových skupin. 

Vždy je potřeba, aby vedení projevovalo zájem na průběžném informování o 

stavu projektu, který je realizován projektovou skupinou pod vedením vedoucího 

projektu. Vedení, které je zastoupeno jedním členem pověřeným kontrolou 

vývoje projektu, zde vystupuje jako dozor projektu. Tento zástupce vrcholového 

vedení má kromě zodpovědnosti za projekt na starosti koordinační funkce, jako 

je komunikace mezi vedoucími jednotlivých úseků projektu nebo odstraňování 

problémů s čerpáním zdrojů.  
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Mezi úkoly dozoru patří následující činnosti: 

- Definovat strategii vedoucí k dosažení zadaných cílů projektu 

- Sledovat postup prací na projektu 

- Stanovovat priority 

- Delegovat pravomoci 

- Rozhodovat o rozdělení zdrojů pro jednotlivé projekty 

- Poskytovat podporu vedoucímu projektu 

- Prosazovat záměry projektu ve vrcholovém vedení organizace a tím 

zajišťovat požadovanou podporu projektu 

Kromě dozoru projektu zde vystupuje i hodnotící skupina, administrátor a 

zástupce vedoucího projektu.  

Hodnotící skupina je expertní tým, který je poradním orgánem vedení 

organizace. Jejich úkolem je vyhodnocování efektivity využívání zdrojů pro 

dosažení stanovených cílů a dodržování navržené strategie. 

Žádný projekt se neobejde bez sebemenšího množství administrativní práce. Při 

malém projektovém týmu není potřeba zvláštní administrativní pracovník a 

veškeré administrativní práce obstarává sám vedoucí projektu s pomocí 

sekretářky. U větších projektů je potřeba zaměstnat speciálního pracovníka 

určeného právě pro tyto práce. U velmi obsáhlých projektů se z administrátora 

stává kancelář projektového vedení.  

Hlavními úkoly administrátora jsou: 

- Časové plánování, zejména získávání dat, analýza síťových grafů a 

údržba časového plánu 

- Organizace pracovních setkání projektového týmu 

- Organizace schůzek se zákazníkem 

- Monitorování stavu práce na projektech realizovaných 

subdodavateli 

- Sledování nákladů, podávání zpráv o skutečných nákladech projektu 

- Údržba projektové dokumentace 

- Kontrola chodu dokumentů projektem – celkový přehled o tvorbě, 

stavu a uložení všech dokumentů 

- Nábor nových zaměstnanců 

- Sledování využití času pracovníky projektu v jednotlivých 

činnostech a kontrola personálních nákladů 

- Zabezpečení a údržba vybavení potřebného pro projekt 
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- Nákup zařízení včetně objednávání, placení a převzetí 

- Zastoupení vedoucího projektu 

Z výše uvedeného seznamu činností je patrné, že práce administrátora není vůbec 

jednoduchá. Uvedené úkoly však podstatnou měrou zabezpečují chod projektu a 

nelze je podceňovat.  

Vedoucí projektu by měl určit mimo jiné i své zástupce, v případě své 

nepřítomnosti a určit jeho pravomoci. Mnoho vedoucích však tento krok zcela 

vynechá a riskuje tak tím komplikace v projektu. V případě, že vedoucí nemá 

svého zástupce, musí absolvovat veškeré schůzky i mimo organizaci sám a brzdí 

se tím celý projekt. Výhodou této pozice je mimo jiné i to, že daný člověk 

získává zkušenosti s řízením projektu a příště už třeba sám může vykonávat 

funkci vedoucího projektu. Pro funkci zástupce vedoucího se dobře hodí již 

zmiňovaný administrátor, neboť má přehled o všech činnostech, které 

s projektem souvisí. 

                                                                                                                              [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2-2 – Struktura projektové organizace 

                                                                                                       [zdroj: 2, str.42] 
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2.6 Postup projektování 

 

Práce na projektu musí prováděné jdoucí logicky po sobě. Projektant se 

zkušenostmi se ptá na základní otázky a poté pracuje postupně podle nich. 

Předmětem těchto otázek jsou: 

- Příčiny – proč a za jakým účelem má být projekt vypracován  

- Způsob – jak, kým a čím bude činnost v objektu prováděna 

- Místo – odkud, kudy a kam povedou hlavní toky informací 

v objektu a kde se bude daný proces konat 

- Čas – kdy, odkdy a dokdy potrvá výstavba a poté samotná činnost 

v projektovaném objektu 

 

2.7 Fáze životního cyklu projektu 

 

Projekt je systém, který je utvářen v uzavřeném životním cyklu. Ten u každého 

projektu probíhá ve třech základních fázích. 

- Předinvestiční fáze 

- Investiční fáze 

- Fáze provozu a vyhodnocení 

Někdy bývá jako součást životního cyklu uvedena i čtvrtá, likvidační fáze 

projektu.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2-3 – Fáze životního cyklu projektu                [zdroj: 1, str.31] 
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2.7.1 Předinvestiční fáze 

 

„V prvním kroku při rozboru situace je nutné si vyjasnit, v čem spočívá problém, 

co řešit (inovovat) a čeho dosáhnout – jakého cíle. To ale nestačí. Nedílným 

požadavkem je formulovat proč chceme stanoveného cíle dosáhnout? Vždy je 

nutné mít uspokojivou odpověď! “                                                   

                                                                                                                  [1, str. 36] 

V předinvestiční fázi se nezabýváme jen tím, čeho chceme dosáhnout a proč, ale 

musíme si také rozmyslet, jak a jakými postupy daného cíle dosáhneme, čili 

musíme si určit strategii k dosažení cíle. Tyto postupy jsou usměrňovány dvěma 

faktory. Těmito faktory jsou dlouhodobé cíle firmy, vycházející z analýzy 

příležitostí a dostupné zdroje, se kterými lze počítat při řešení a realizací 

projektu.  

Další postup spočívá v tom, že zadavatel projektu, většinou to bývá vrcholový 

management firmy, určí kmenový projektový tým, pověří budoucí dozor projektu 

a zadá jim úkol připravit návrhy variant a vypracovat pro ně úvodní studie 

proveditelnosti. Je nezbytné, aby všechny dotčené osoby obdržely zadání 

projektu písemně a aby bylo schváleno ředitelem firmy. Zadání by mělo 

obsahovat: 

- Název úkolu a jeho číslo 

- Definici cílů a specifikaci návrhu 

- Jméno manažera návrhu a manažera zodpovědného za dozor nad 

projektem 

- Jména členů projektového týmu 

- Etapy a termíny, nepřekročitelné náklady 

- Akceptační kritéria 

- Předpokládaná rizika 

- Podpisy marketingového manažera, technického náměstka, 

ekonomického náměstka a ředitele firmy 

Předběžná studie proveditelnosti je důležitá zejména z toho důvodu, že u 

jednoduchých projektů může být dostatečným podkladem pro rozhodování, zda 

pokračovat v investiční fázi či nikoliv.  Samotná studie proveditelnosti je pracná 

a nákladná, a než by se podle ní dospělo k eventuálnímu zamítnutí návrhu, stálo 

by to mnoho peněz. Obsah předběžné studie proveditelnosti je vhodné členit na 
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analýzu poptávky, kapacitu a výkony firmy, vstupy, technické řešení projektu, 

organizaci firmy, lokalitu a finanční a ekonomickou analýzu.  

Při výběru varianty je důležité zvážit všechny výhody a nevýhody. Předinvestiční 

fáze končí ve chvíli, kdy jsme se dostali do stádia, kdy se máme rozhodnout, zda 

projekt zrealizovat, v některých částech upravit nebo zcela zamítnout. Pokud 

vrcholový management realizaci projektu schválí, přechází projekt do další fáze 

investiční.                                                                                                             [6] 

 

2.7.2 Investiční fáze 

 

Na začátku investiční fáze jsou vrcholovým manažerem jmenováni hlavní 

manažer projektu a členové projektového týmu. Hlavní manažer je většinou 

vybírán z kmenového projektového týmu, kde se účastnil prací na předinvestiční 

fázi. Jeho funkce s sebou nese několik úloh, jako jsou vedení, plánování, 

organizování, koordinace, kontrola a vyjednávání a v neposlední řadě je to velká 

zodpovědnost. Členy projektového týmu si vybírá vrcholový management. Jeho 

výběr se odvíjí na základě určitých kritérií. Mezi tyto patří například doba 

působnosti jednotlivých lidí na projektu, jejich úvazek nebo komu jsou podřízeni. 

 

Projektový tým 

V rámci organizační struktury firmy musí projektový management zabezpečit 

vytvoření vhodného organizačního prostředí pro dosažení projektových cílů. 

Dále musí zajistit vypracování zásad koordinace projektů, racionální delegování 

pravomocí a zodpovědnosti, podmínky přesunů pracovníků, vytváření vhodného 

sociálního klimatu pro pracovníky. Musí rovněž určit pravidla komunikace 

s pracovníky, termíny a podmínky plnění projektových prací, pravidla vedení 

projektové administrativy nebo podmínky pro samostatné sledování nákladů a 

výnosů spojených s realizací projektu.  

 

Plánovací proces 

Do investiční fáze spadá i proces plánování. Plány jsou nezbytné proto, že 

napomáhají komunikaci mezi subjekty zúčastněnými při realizaci a koordinaci 

jejich práce.  Při tvorbě každého plánu je potřeba si nejprve odpovědět na dvě 
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otázky – proč jej sestavujeme a čeho chceme dosáhnout. Prvním krokem v celém 

procesu by tedy měl být popis cílů, které máme nadefinované již z předinvestiční 

fáze.  

 

 

Obr. č. 2-4 – Proces plánování projektu                             [zdroj: 1, str.77] 

 

Projekt je dále vhodné rozdělit na menší celky, aby bylo snadnější jeho řízení a 

byla patrná komplexnost celého projektu. Podstatou rozčlenění, neboli 

dekompozice, je řešit jednotlivé celky zvlášť a u každého si říct, co má být 

uděláno a kdo bude jednotlivé projektové činnosti vykonávat.  

Zároveň se zodpovězením otázky, kdo bude projektové činnosti provádět, je 

důležité stanovit, kdo bude mít za co zodpovědnost. Je potřeba vymezit 

pravomoci a odpovědnosti členů projektového týmu – například pomocí matice 

odpovědnosti. Matice odpovědnosti je podpůrným prvkem při organizační 

dekompozici projektu. Matice bývá s postupem projektových prací upravována 

tak, aby co nejlépe vystihovala potřeby řízení projektu.  

                                                                                                                              [1] 
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2.7.3 Fáze provozu a vyhodnocení 

 

Projekt je realizován podepsáním protokolu o zkušebním provozu a o převzetí 

objektu do užívání. V tomto okamžiku se projeví veškeré nedostatky a případné 

chyby, které v rámci realizace vznikly. Dále se mohou projevit nedostatky a 

chyby obsažené ve špatně formulovaném zadání projektu, kde nebyly jasně a 

přesně formulovány podmínky přijetí. V případě, že firma provádí zakázku pro 

jiného podnikatele, je nutné tyto podmínky zahrnout do smlouvy a musí se plně 

respektovat paragrafy Obchodního zákoníku.   

Bezproblémový chod běžného provozu podle realizovaného projektu závisí po 

jeho přijetí na připravenosti pracovníků koncového odběratele na nové 

podmínky. Další příležitosti pro obchod může dodavatel využít prostřednictvím 

nabízených servisů, ovšem to k tomu je potřeba uzavírání dalších smluv.  

                                                                                                                             [6] 

Závěrečná zpráva 

Při ukončení je nezbytné zpracovat závěrečnou zprávu, kterou vypracovává 

hlavní manažer projektu ve spolupráci s ostatními manažery jednotlivých 

týmových skupin a předkládá ji zadavateli projektu, v případě, že jde o práci na 

zakázku nebo zástupci vrcholového vedení, pokud se jedná o práci ve vlastní 

firmě.  Nejpozději se závěrečnou zprávou je nutné zákazníkovi předat i 

potřebnou provozní dokumentaci, jako jsou pokyny pro uvádění zařízení do 

provozu, provozní podmínky technických zařízení a návody na obsluhu, 

uživatelský software pro řízení procesů, výrobní a organizační dokumentaci.  

                                                                                                                              [7] 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

Ve své bakalářské práci se budu podrobněji věnovat společnosti STRABAG a.s., 

kde jsem měla možnost získat informace od pracovníka obchodně-technického 

úseku.  

 

3.1 O společnosti 
 

3.1.1 Historie společnosti 
 

Stavební společnost STRABAG a.s. byla dle obchodního rejstříku založena dne 

1. března 1994. Na český stavební trh však společnost vstupuje již v roce 1991 

jako koncern
1
 BAU HOLDING AG založením společnosti Bohemia Asfalt s.r.o. 

V roce 1997 koncern BAU HOLDING AG (dnes STRABAG SE) vstupuje jako 

majoritní akcionář do společnosti STRABAG AG Köln a ovládne tím i skupinu 

dceřiných společností STRABAG AG Köln v České republice.  

V roce 2000 se začíná skupina BAUHOLDING STRABAG jednotně prezentovat 

na evropském trhu a i v České republice podnikají koncernové stavební firmy 

pod jednotným obchodním jménem STRABAG. Veškeré závazky a pohledávky 

dosavadních firem skupin ILBAU i STRABAG v ČR přebírá nově založená 

STRABAG ČR a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, která později mění své 

jméno na STRABAG a.s. V roce 2002 firma přesídlila na své nynější působiště 

v Praze 5. Rok 2006 se zapsal do historie společnosti změnou názvu 

z BAUHOLDING STRABAG SE
2
 na STRABAG SE a sloučením s FIMAG se 

STRABAG SE stává novou mateřskou společností koncernu. 

V roce 2007 získává STRABAG SE třetího strategického akcionáře koncernu. 

Tím se stává Rasperia, holdingová společnost ruského průmyslníka 

Olega Deripasky. Je tím umožněno navýšení základního kapitálu koncernu. 

STRABAG SE vstupuje na vídeňskou burzu. Prostředky získané vstupem na 

burzu zamýšlí koncern využít pro rozšíření svého působení na trzích východní 

Evropy a rozšíření své surovinové základny.. V letech 2007 až 2010 STRABAG 

získává 100% podíly v dalších firmách 

_________________________ 

1 
koncern, neboli holdingová společnost, je sdružení obchodních společností, kde 

jedna společnost (mateřská) řídí společnosti ostatní (dceřiné)  

2
SE - SocietasEuropaea - evropská společnost; akciová společnost založená podle 

práva Evropské unie  
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3.1.2 Profil společnosti 

 

Společnost STRABAG a.s. sídlící v Praze 5 je předním českým poskytovatelem 

služeb v oblastech dopravního, pozemního a inženýrského stavitelství. Ve 

spolupráci s holdingem STRABAG SE, který má dnes přibližně 73.600 

zaměstnanců a její roční výkony dosahují okolo 12,8 mld. euro, pokrývá 

STRABAG a.s. svojí činností celé území České republiky. Při svémpůsobení 

spolupracuje s dalšími holdingovými společnostmi, podnikajícími na českém 

území.  

 

Široké spektrum zabývajících se činností a služeb skupiny STRABAG SE se 

promítá také ve velkém počtu specializovaných dceřiných a podílových firem v 

České republice. Jména těchto tradičních úspěšných firem, stejně jako jméno 

STRABAG, jsou symbolem kompetence, orientace na zákazníka a spolehlivosti. 

Disponuje také sítí obaloven a kamenolomů. 

 

 

Přehled jednotlivých divizí a dceřiných společností 

 

 STRABAG SE – mateřská společnost, zaštiťující dceřiné společnosti 

 Dopravní stavby – STRABAG a.s. odštěpný závod Praha, STRABAG a.s. 

odštěpný závod České Budějovice, STRABAG a.s. odštěpný závod Brno, 

STRABAG a.s. odštěpný závod Ostrava 

 Pozemní a inženýrské stavitelství - STRABAG a.s. Odštěpný závod 

pozemní stavitelství Praha 

 Obalovny – BOHEMIA ASFALT, s.r.o. 

 Kamenolomy – KAMENOLOMY ČR, s.r.o. 

 Výroba stavebních materiálů - AET – asfalt-emulsní technologie s.r.o., 

BHG CZ s.r.o., BOHEMIA BITUNOVA spol. s.r.o., ILBAU spol. s r.o., 

OAT, s.r.o., SAT s.r.o. 

 Servisní firmy - BRVZ s.r.o., BMTI ČR s r.o., TPA ČR, s.r.o.  

 

Součástí skupiny STRABAG v České republice jsou tyto klíčové společnosti: 

 

 STRABAG a.s. 

 Dálniční stavby Praha, a.s. 

 Viamont DSP a.s. 

 Bohemia Asfalt a. 

 Züblin stavební společnost s ručením omezeným 

 ILBAU spol. s r.o. 

 Kamenolomy ČR s.r.o. 

 ZIPP Praha s.r.o. 

 JHP spol. s r.o. 
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Koncernové firmy silniční stavitelství STRABAG SE 

laboratoře 

Řízení kvality 

Ing. Petr Nahodil 

Hlavní geodet 

Ing. Stanislav Bílek 

Technik a koordinátor BOZ 

Jaroslav Pokorný 

Příprava stavby 

Ing. Bronislava Palacká 

Ekonom stavby 

Eva Kožnarová 

 

Organizační struktura společností 

Následující obrázek znázorňuje organizační strukturu značící pozice ředitelů a 

klíčových osob s vyznačením vnitřních organizačních složek, které se přímo 

podílejí na realizaci a organizaci jednotlivých zakázek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3-1.:  Organizační struktura                     

                                                                                            [zdroj: firma STRABAG a.s.] 

Ředitel STRABAG a.s. 
o.z.Brno, oblast Jih 

 

Ekonom STRABAG 
a.s. 
o.z. Brno, oblast Jih 

Ing.Ondřej Volek 

Ředitel  STRABAG a.s. 
o.z. Brno, oblast 
Střed 

Ing. Ladislav Jančík 

Ředitel STRABAG a.s. 
o.z. Brno, oblast 
Východ 

Ing Břetislav Sháněl 

Ředitel STRABAG a.s. 
o.z. Brno, oblast 
Sever 

Ing. Adam Beneš 

Hlavní 
stavbyvedoucí 

 

stavbyvedoucí 
 

Ředitel  STRABAG 
a.s. 
o.z. Brno 

Ing. Jan Hýzl 

Člen představenstva 
ředitel STRABAG a.s. 

o.z. Praha Ing. J.Krátký 

Ředitel  STRABAG 
a.s. 
o.z. Č. Budějovice 
Ing. Vladimír Boršek 

Ředitel  STRABAG 
a.s. 
o.z. sport.stavby 

Ing. Ladislav Barger 

Ekonom STRABAG 
a.s 
o.z. Brno 

Ing. Tomáš Hoza 

Předseda 
představenstva 
ředitel sil. Stavitelství 

STRABAG a.s. 

Bohemia Asfalt  sr.o 

jednatel 

Bohemia Bitunova s.r.o. 

jednatel 

Kamenolomy ČR s r.o. 

jednatel 

SAT s.r.o. 

jednatel 

OAT s.r.o. Praha 

jednatel 

ILBAU spol. s.r.o. 

jednatel 

TPA Rakousko 

Koncernové firmy pozemní stavitelství a materiály STRABAG SE 
Ing. Miroslav Božetický 

člen představenstva 

ředitel STRABAG a.s. 

o.z. Pozemní stavitelství 
TPA ČR s.r.o. 

jednatel 

ZIPP Brno s.r.o. 

jednatel 

STRABAG  konstrukce 

ředitel 

Kontrola 
kvality 
 

Člen 
představenstva 
hlavní ekonom 

STRABAG a.s. 

Štěrkovny D.Benešov 

jednatel 

Ředitel  STRABAG 
a.s. 
o.z. Ostrava 

Ing. František Šváb 

stavbyvedoucí 
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Společnost STRABAG a.s. se řadí mezi nejvýznamnější evropské stavební 

společnosti zaměřující se svou působností na celý svět a snaží si udržet přední 

postavení v nabídce stavebních služeb v oblasti střední a středovýchodní Evropy. 

Prostřednictvím svých odštěpných závodů si zajišťují regionální zastoupení v 

celé  

České republice. Odštěpné závody se dále člení na oblasti a jednotlivé provozní 

jednotky. Díky rozvinuté organizační struktuře mají ke svým zákazníkům rychlý 

a spolehlivý přístup, vždy s připravenými vysoce profesionálními a kvalitními 

službami. 
 

 

Firma V České republice zaměstnává zhruba 2500 pracovníků a v čele 

společnosti stojí předseda představenstva a dozorčí rada. Společnost se snaží 

vytvářet pro potencionální i stávající zákazníky přidanou hodnotu a přesto 

dosahovat zajímavých výnosů. Snaží se být žádoucím zaměstnavatelem i 

uznávaným obchodním partnerem. Pro dosažení těchto stanovených cílů je 

potřeba značná dávka profesionality. 

 

Projevená důvěra všech dotčených stran je pro firmu známkou úspěchu. Je tedy 

nezbytné, aby všichni pracovníci z vedoucích pozic i z jednotlivých oddělení 

dávali důraz na dodržování příslušných norem a interních předpisů. Systém 

STRABAG a.s. přímo navazuje na STRBAG SE a dává velký důraz na jakost 

prováděných prací, má tedy nárok na plné využívání technologických postupů, 

know-how, informačních, finančních a výrobních zázemí. Firma je držitelem 

certifikátů ČSN EN ISO 9001
3
, ČSN EN ISO 14001

4
 a OHSAS 18001

5
. Na 

dodržování všech norem klade firma mimořádný důraz a zároveň se snaží 

vyhovovat všem požadavkům zákazníka v rámci zpětné vazby. Lidé, kteří jsou 

odpovědní za řízení kvality, bezpečnost práce, ochranu životního prostředí a 

nebezpečné látky,jsou odpovídajícím způsobem proškoleni, jmenováni do funkcí 

a vybaveni pravomocemi v okruhu jejich odpovědnosti tak, aby zůstal zachován 

řád a podporován další rozvoj systému řízení.     

 

 

 

_________________________ 
3 

Celosvětově uznávaná norma zaměřená na management jakosti v oblasti výroby 

nebo služeb 

4 
Norma zaměřená na podporu životního prostředí a prevence znečišťování 

5 
Norma zaručující posouzení akreditačním orgánem systém řízení bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, a zdali vyhovuje všem požadavkům normy 
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3.1.3 Stavební činnost 

 
STRABAG a.s. je jednou z vedoucích firem na českém stavebním trhu. Je 

spolehlivým partnerem komunálních a krajských zadavatelů, státu i soukromých 

investorů pro všechny úkoly v oblasti dopravních, pozemních a inženýrských 

staveb.  

 

Firma je nejvíce proslulá výstavbou: 

 dopravních staveb, zejména dálnic a silnic 

  zpevněných ploch 

  zařízení pro sport a volný čas 

  zajišťovací a ochranné stavby 

  vedení a kanalizace 

  ekologické stavby 

 železniční stavby 

  výstavbu a rekonstrukce mostů 

  vodohospodářské stavby 

  stavba tunelů, letišť a zkušebních drah.  

V rámci pozemního stavitelství provádí výstavbu komerčních a průmyslových 

prostor, bytovou i občanskou výstavbu. 

 

3.1.4 Příklady nedávno stavěných objektů 

 

3.1.4.1 Dopravní stavitelství 

 

 Dálnice D3 – úsek Soběslav – Veselí nad Lužnicí, výstavba 2009 – 2013 

 Rychlostní silnice R55 – Olomouc – Přerov – Uherské Hradiště – Břeclav, 

výstavba 2002 – 2015 

 Centrum bezpečné jízdy areál Libros, Ostrava, 2010 

 Letiště Praha Ruzyně – Terminál Sever II, 2009 

 

 „Město v hradbách“ – revitalizace centrálního náměstí T.G.Masaryka, 

Uničov, 2009 

 Revitalizace promenádního prostoru části lázeňského území Tržiště – 

Stará Louka, Karlovy Vary, 2009 - 2010  
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 Cyklostezka Gerlova Huť – Nová Hůrka - Prášily – Srní, České 

Budějovice, 2010 

 Cyklostezky údolími Tiché Orlice a Třebové, 2009 

 Dětské dopravní hřiště „Kdo si hraje, nezlobí“, Beroun, 2010 

 Výstavba dětských hřišť, Uničov, 2011 

 

 Čistírna odpadních vod a kanalizace, Kublov, 2008 – 2010 

 Nízkoenergetický dům Ktiš, 2007 – 2010 

 

 Most na Místecké přes Palackého ulici, Ostrava, 2010 

 Kompletní revitalizace mostu, Hoštejn, 2010 – 2011 

3.1.4.2 Pozemní stavitelství 

 

 Areál Korunní dvůr, Praha, 2003 – 2007 

 Obchodně-administrativní centrum Palladium, Praha, 2005 – 2007 

 Obchodní domy s nábytkem KIKA, Praha, Plzeň, Brno 

 Výstavba pavilonu P v areálu a.s. Veletrhy Brno, 2009 

 Office Centre Pankrác – Gemini, 2008 – 2009 

 

Více realizovaných staveb a informací o nich lze najít na internetových stránkách 

firmy. 

 

 

3.1.5 Řízení zakázek 

 
Společnost STRABAG a.s. se zabývá zakázkami dvojího typu. Buď jsou to 

zakázky z veřejného sektoru dle zákona č. 137/2006 sb. o veřejných zakázkách, 

nebo dle individuálních představ a potřeb zákazníka, což představuje zakázky 

soukromého sektoru. Veřejné zakázky představují pro společnost největší podíl 

všech zakázek. Tato část tvoří zhruba 90% celkového objemu zakázek, zbylých 

10% tvoří sektor soukromý. Nepochybně pro každou firmu je důležitá správnost 

volby pro danou zakázku, která by měla být atraktivní, realizovatelná a zároveň 

finančně výnosná. Firma však zakázky nezavrhuje předem, vždy je zváží a ví, že 

je dobré se vždy účastnit výběrového řízení, neboť by příště už nemuseli být 

osloveni. 
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Hledání zakázek, vzhledem k tomu, že firma provádí většinou zakázky veřejné, 

není nutné, aby bylo příliš aktivní ze strany firmy. V případě, že společnost hledá 

nové zakázky sama, činí tak prostřednictvím internetu. Ve většině případů však 

firmu oslovují sami a to tak, že jim přijde tzv. „Výzva k podání nabídky na 

zakázku“ a firma se pak účastní výběrového řízení. Pokud se jedná o zakázku 

soukromou, je společnost STRABAG a.s. oslovena přímo konkrétní firmou 

prostřednictvím emailu. Jestliže firma má zájem o zakázku, pošle „Žádost o 

zadávací dokumentaci“. Po obdržení veškeré dokumentace je potřeba nabídky 

vykalkulovat, stanoví se režie a zisk. Takto vykalkulovaná nabídka putuje 

k řediteli společnosti, který ji buď schválí, zamítne nebo předá k přepracování.   

U veřejných zakázek probíhá otevírání obálek s nabídkami veřejně. Je to z toho 

důvodu, aby nedošlo k nějakému zmanipulování či podvodům. Podle 

stanovených kritérií se vybere vítěz z veřejné soutěže. Tyto kritéria mohou být 

uspořádány různě, podle preferencí zadavatele. Každé kritérium je nějakým 

způsobem hodnoceno, má určitou váhu. Např. sledují pořadí: cena, termín, 

záruka. Často se stává, že i když někdo skončí třeba až na třetím místě v kategorii 

ceny, přesto zakázku vyhraje, protože třeba skončil na prvním místě se zárukou a 

termíny, i když třeba jen o týden. Potom už se nedívají na to, že se jim to ve 

finále prodraží, ale daná firma měla v součtu nejvíce bodů, tak jednoduše 

vyhrává.  

Pokud společnost zakázku vyhraje, podepisují smlouvu se zadavatelem stavby. 

Určí hlavního stavbyvedoucího a pro každou zakázku se založí nákladové 

středisko. V tomto středisku sledují a vyčíslují veškeré náklady spojené se 

zakázkou, od ubytování zaměstnanců, přes mzdy až po materiál. Vše se vyčísluje 

v programech k tomu určených. Těmto programům budu věnovat pozornost více 

v kapitole 3.1.6. Software. 

 

Ve výběrovém řízení je potřeba splňovat nastavená kritéria. Někdy se stane, že je 

výběrové řízení jen „na oko“ a kritéria si zadavatel stanoví tak, aby mohla vyhrát 

pouze jedna konkrétní firma. Kritéria, která musí firma splnit, je například 

požadavek na alespoň 3 realizované dopravní stavby o celkové hodnotě 10 

milionů Kč, mít autorizovaného inženýra a potřebné strojní vybavení, např. 

obalovnu. Pokud firma nesplňuje některý z požadavků, nemůže se tohoto 

výběrové řízení účastnit. V případě nesplnění požadavků je zde i možnost, že 

firmy založí sdružení a na projektu pracují společně. Sdružení vzniká na základě 

Smlouvy o sdružení, ve které se jasně stanoví podíl realizace každé z firem na 

zakázce. 
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Firma má nyní ke zpracování již výše uvedenou zadávací dokumentaci a vše 

potřebné je již určené. Nyní je v případě nutnosti vybrat subdodavatele. 

Společnost tedy vypíše výběrové řízení na subdodavatele a začíná pracovat na 

projektu organizace výstavby. Výběr subdodavatelů mají na starosti přípraváři. 

Subdodavatele a většinu dělnických profesí vybírají v závislosti na konkrétní 

zakázce. Společnost má seznam ověřených subdodavatelů
6
, kteří se o danou 

zakázku uchází. Je lepší, když firma vybraného subdodavatele zná a má s ním již 

nějaké zkušenosti. Není nejlepší vybírat si vždy nejlevnějšího subdodavatele, 

pokud je cena podezřelá, můžou být později například problémy s termíny 

dodání. 

Společnost nyní uzavře s vítězným subdodavatelem smlouvu. V případě, že se 

jedná o subdodávku, je to Smlouva o dílo. Je-li předmětem smlouvy materiál, je 

to Kupní smlouva. 

Subdodávka nesmí přesáhnout více než 30% z celkové ceny zakázky. Uzavře se 

dále Smlouva o smlouvě budoucí, například s projektantem, na dopravní značení 

apod. Vše musí splňovat podmínky výše uvedených norem ČSN EN.  

V další fázi plánování se vypracuje harmonogram celé zakázky. Kompletní 

harmonogram má na starosti obchodně technický úsek ve spolupráci s výrobou. 

V praxi to vypadá tak, že přijde někdo z výrobního oddělení a řekne, že na 20 dní 

práce zakázky budou potřebovat 20 lidí. Vše probíhá samozřejmě i na základě 

přání investora, jestliže dojde k porušení, pak může být firma ze zpracování 

zakázky vyloučena.  

V případě například dopravních staveb je potřeba, aby vše splňovalo podmínky 

stanovené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Subdodavatel musí být schválený. 

Musí být také schválený a odsouhlasený každý materiál, který se bude používat 

na konkrétní zakázce, musí splňovat veškeré technologické požadavky. Dále 

musí být v pořádku převzetí staveniště, pracovníci musí být náležitě proškoleni, 

mít konkrétní technické zkoušky, například v případě potřeby zkoušky vazačské.  

Na konci provádění zakázky se sepíše závěrečná zpráva a provede se kontrolní 

zkušební plán. Po dokončení stavby se rovněž provede celkové vyhodnocení, ve 

kterém se mimo jiné porovnají náklady vykalkulované a skutečné, které musí 

mezi sebou navzájem souhlasit.  

________________________ 

6 
Firma, která dodává jiné firmě jednotlivé dodávky pro kompletaci zakázky. 

Subdodavatel není zahrnut ve smlouvě mezi zadavatelem a prováděcí firmou. 
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Další bod, který by se měl dodržovat je termín splatnosti. Podle počtu dní se platí 

úroky z prodlení na splatnosti a tyto částky, v případě mnohamilionových 

veřejných zakázek, můžou narůstat velmi vysokým tempem. 

 

3.1.6 Software 

 
Chod celé společnosti a řízení veškerých zakázek pracuje na základě moderních 

technologií. Celá mezinárodní síť společnosti STRABAG a.s. má interní systém, 

který má centrum v Rakousku. Veškeré provedené změny a vše, co se ve firmě 

udělá, se ihned ukládá do tohoto systému a tak centrální vedení každý den může 

kontrolovat produktivitu jednotlivých oddělení a pracovníků.  

Dále firma využívá program ARRIBA, se kterým pracuje pouze společnost 

STRABAG a.s. Tento program slouží k celkové kalkulaci zakázky. Jako účetní 

program využívají AS400. Tyto programy a informace v nich obsažené musí 

spolu souhlasit. Pokud nesouhlasí, ví, že je někde chyba.  

Společnost také využívá produkty od firmy Microsoft. Samozřejmostí je 

Microsoft Word. Pro vytváření harmonogramů využívají Microsoft Excel nebo 

Microsoft Project, v závislosti na složitosti zakázky. 

 

 

3.1.7 Dodržování termínů 

 
Společnost se snaží ve všech případech dodržovat termíny určené podle smluv. O 

dodržování termínů se stará stavbyvedoucí, který je pod dohledem řídícího 

střediska. K nedodržování termínů dochází ve většině případů ne ze strany firmy 

STRABAG a.s., nýbrž ze strany subdodavatelů nebo z jiných důvodů, například 

nepřízeň počasí. Tomuto se proto snaží zabránit pečlivým výběrem všech 

vnějších faktorů a spolupracovníků a pečlivým rozplánováním celé stavební 

zakázky.   

 

 

3.1.8 Ekonomická fakta 

 

 Výnosy celkem: 16 498 124 tis. Kč 

 Základní kapitál: 1 119 600 tis. Kč 

 Vlastní kapitál: 4 210,826 tis. Kč 
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Celkové výnosy firmy v průběhu 5 let 

 
 

Obr.č. 3-2 – Celkové výnosy firmy v průběhu 5 let 

 

 

Výše uvedená dana jsem získala z webovýh stránek www.justice.cz, dne 

13.4.2012. 

 

 

 

3.2 Zakázka Uničov – výstavba dětského a volnočasového 

hřiště 

 

Jedná se o stavbu nových, víceúčelových hřišť pro míčové hry o půdorysné 

velikosti 15 x 25 m. Povrch hřišť je z umělé trávy s křemičitým posypem uložený 

na nových podkladních vrstvách, dešťová voda bude likvidována vsakováním. 

Hřiště jsou ohrazena pletivem. Dále je zde vybudováno osm dětských hřišť 

vybavených hracími prvky podle zadání. Plochy jsou vyhotoveny z pryžových 

desek, které jsou osazeny do pryžových obrub. Navržené hrací prvky splňují 

veškeré certifikáty a požadavky na bezpečnost vydané ČR. 
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3.2.1 Výběrové řízení 

 
Město Uničov vypsalo výběrové řízení na zrealizování výše uvedeného dětského 

hřiště. Ve firmě STRABAG a.s. pověřený pracovník na hledání zakázek se o 

tomto dozvěděl prostřednictvím internetových stránek a po konzultaci 

s přípravářem a ředitelem společnosti se dohodli tohoto výběrové řízení účastnit. 

Vše proběhlo na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Hlavním 

kritériem, které určovalo vítězství, byla pouze cena. Přípravář přidělený k této 

zakázce zpracoval nabídku.  

 

Zajímavé na této zakázce je to, že neproběhla klasickým způsobem výběrového 

řízení na veřejnou zakázku, nýbrž pro mě již méně známým způsobem, kterým je 

tzv. elektronická aukce. Zpracovala se tedy nabídka na tuto zakázku a bylo třeba 

ji odevzdat do požadovaného termínu. První úkol byl splněn. K tomu, aby se 

firma mohla účastnit elektronické aukce, je potřeba, aby byla zaregistrovaná na 

aukčním portálu a poté je nutnost zaregistrovat se i ke konkrétní nabídce na 

tomto serveru. V případě zakázky v Uničově, jak jsem již zmiňovala výše, byla 

hlavním a jediným kritériem cena. U některých aukcí nejsou vidět údaje, které 

zde zadali jiní zájemci o zakázku, v tomto případě to však zpřístupněné bylo. 

Firma STRABAG a.s. čekala, než se přihlásili jiní uchazeči a poté, co přípravář, 

který měl na starosti vypracovat nabídku, se mohl rozhodnout, jakou cenu na tuto 

zakázku zvolí. Přípravář tedy po konzultaci s ředitelem společnosti, po probrání a 

zvážení všech uvedených nabídek od ostatních firem, se dohodli na tom, na jakou 

cenu si mohou dovolit jít a při které bude pro firmu tato nabídka ještě výhodná. 

Dohodli se, že můžou jako vyvolávací cenu nabídnout 3 700 000 Kč.  

 

Po odevzdání zpracované nabídky uběhne asi 5 dní a po tomto krátkém intervalu 

je spuštěna samotná elektronická aukce. Této aukce se účastní všichni 

zaregistrovaní uchazeči o zakázku. V případě výstavby dětských hřišť v městě 

Uničov se jednalo celkem o 5 nabídek zpracovaných různými firmami z celé 

republiky. Celá aukce proběhne velice rychle a je proto třeba v danou dobu 

pečlivě sledovat celý průběh dražby. Po dobu asi 15 minut, která je stanovená na 

aukci, mohou uchazeči měnit své částky. Každý uchazeč čeká až do poslední 

minuty, než navýší svoji nabízenou částku. K tomuto kroku většinou všichni 

docházejí v posledních asi dvou minutách. V případě, že se změní tato částka, 

navyšuje se čas aukce o další minutu. V případě zakázky Uničov, si firma 

STRABAG a.s. mohla dovolit nabídnout konečnou cenu 4 536 000 Kč, včetně 

DPH, tak, aby jejich nabídka byla stále nejnižší. Za tuto částku byl i zadávaný 

projekt zrealizován.  
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3.2.2 Smluvní ujednání 

 
Zakázka byla zadána na základě výše uvedeného výběrového řízení 

prostřednictvím internetové aukce. Základem pro zahájení jakýchkoliv prací byla 

smlouva, v tomto případě se jedná o smlouvu o dílo. Tato smlouva byla uzavřená 

mezi dvěma stranami. Na straně jedné je zadavatel, což je město Uničov, 

zastoupené místostarostou města, a na druhé straně potom zhotovitel zadávané 

zakázky, tj. firma STRABAG a.s., která je v tomto případě zastoupena 

prokuristy. 

 

Předmětem smlouvy je provedení dětských hřišť včetně jejich vybavení. Na 

základě smluvního ujednání jsou podklady potřebné k realizaci celé zakázky, 

čímž se rozumí právě zmíněná smlouva o dílo, nabídka prací zhotovitele 

s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem, výkresová 

dokumentace související se stavbou a platné technické a právní normy.  

Obě dotčené strany se dohodly, na základě aukčního řízení, na celkové ceně díla, 

která činí, jak již bylo uvedeno výše, 4 536 000 Kč. Tato cena je pevná a nesmí 

dojít k jejímu navýšení. K překročení ceny smí dojít pouze v případě, že by došlo 

ke změně DPH nebo v případě, že by zadavatel písemně požadoval realizaci 

prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu plnění zakázky. Do fakturace 

se fakturují pouze práce skutečně vykonané na zakázce a spotřebovaný materiál. 

 

 

3.2.3 Termíny plnění 

 
Termín zahájení prací byl stanoven na 25. července 2011 a termín dokončení 

zakázky byl stanoven na 30. září 2011.  

K předání staveniště došlo osobně po prohlídce místa a to na písemnou žádost 

zhotovitele stavby. O předání stavby byl pořízen zápis do stavebního deníku. 

Bylo domluveno, že po ukončení stavby a předání stavby zhotovitel do 14 dnů 

uvede prostor staveniště do původního stavu, včetně zeleně a komunikací, 

nedodržení této lhůty je penalizováno částkou 500 Kč za každý den prodlení. 

Výjimku tvoří pouze prodlení v důsledku nevhodných klimatických podmínek. 
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3.2.4 Předmět realizace stavby 

 
Na základě smlouvy o dílo, do které mi bylo umožněno nahlédnout, mohu popsat 

některé body z části předmětu smlouvy o dílo. Hlavním bodem je potom vlastní 

realizace stavby. Realizací kompletní stavební zakázky se rozumí dodání 

veškerých zadávaných částí stavby dle projektové dokumentace včetně 

souvisejících prací k úspěšné realizaci stavby:  

 

 Respektování podmínek daných vydanými stavebními povoleními a 

platnými stavebními předpisy 

 Ochrana památek v průběhu výstavby 

 Následná údržba nově vysázené zeleně po dobu uzavřené záruky 

 Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí 

 Vytýčení stavby dle projektu oprávněným geodetem jako dokladu ke 

kolaudaci 

 Zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi 

 Umístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle 

předpisů o pozemních komunikacích 

 Provádění organizačně technologických opatření k umožnění přístupu 

složek integrovaného záchranného systému 

 Vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních zkoušek a 

měření 

 Ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty a jejich 

ošetřování. Je třeba zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. 

 Respektování podmínek daných stavebním zákonem 

 Zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a 

ČSN, včetně protokolů 

 Zhotovitel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího a 

kolaudačního řízení v dohodnutých termínech 

 

Stavba je považována za dokončenou po sepsání písemného předávacího 

protokolu, odstranění vad a nedodělků a po prokázání, že stavba vykazuje 

projektované parametry. 
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3.2.5 Realizace zakázky – rozdělení úkolů 

 
Vlastní realizace stavební zakázky začíná tím, že se připraví a vypracuje nabídka 

na zakázku. Tuto nabídku provádí kalkulant společně s přípravářem. Nad nimi 

má dohled vedoucí obchodně-technického úseku a celou nabídku potom schválí 

ředitel společnosti.  

 

Na celé realizaci zakázky se podílí výrobní část podniku. Vedoucí obchodně-

technického úseku vznese požadavek, který předá přípraváři stavby. Přípravář 

vypracuje poptávky, vyhodnotí je a předá zpět vedoucímu obchodně-technického 

úseku. Celá záležitost potom putuje k řediteli společnosti, který danou věc 

schválí společně s vedoucím provozní jednotky. Ekonom provozní jednotky, 

která celou zakázku realizuje, má na starosti faktury, které přijdou od dodavatelů, 

ale i vystavuje faktury pro objednatele. Dále je zde technolog, který má na 

starosti zpracovávání kontrolních a zkušebních plánů, vyhodnocení jakosti 

použitých materiálů a zpracování závěrečné zprávy. V rámci celé firmy je zde 

geodet, který má na starosti vše, co se týká geodetických prací. Pro celou oblast, 

např. jižní Moravy, je zde koordinátor BOZP, který se stará celkově o bezpečnost 

na pracovišti.  

 

3.2.6 Předání a převzetí díla 

 
Celá stavba smí být převzata pouze bez vad a nedodělků, které by jakýmkoliv 

způsobem bránily v užívání stavby. Zhotovitel požádá o zahájení přejímacího 

řízení tak, aby byl dodržen smluvní termín předání stavby. Samotné předání 

stavby se uskuteční na základě písemné žádosti zhotovitele podané min. 7 dní 

před zahájením předávacího řízení. Předána je pouze zakázka, která odpovídá 

veškerým požadavkům na zhotovení stavby, včetně všech podkladů potřebných 

pro zahájení kolaudačního řízení. Při objevení nedostatků, které nebrání 

v užívání stavby, se provede pouze zápis do předávacího protokolu s uvedeným 

termínem napravení. Tento termín a sankce jsem již uvedla v kapitole 3.2.3 

Termíny plnění.  
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3.2.7 Záruční doba 

  
Zadavatel a zhotovitel se dohodli na záruční době za dílo, která činí 60 měsíců a 

začíná dnem převzetí díla objednatelem. V případě předávání díla po částech 

začíná záruční lhůta dnem převzetí příslušné části díla. V záruční době se bude 

sledovat provozní způsobilost díla přiměřené běžnému opotřebení obvyklým 

denním zatížením a vlivu klimatických podmínek. Záruka se ovšem nevztahuje 

na škody způsobené živelnými událostmi. Obě strany souhlasily také s tím, že na 

škody vzniklé špatnou údržbou, nepřiměřeným zacházením a přetěžováním 

zátěže, na kterou to není dimenzované, se záruka nevztahuje, v takovém případě 

se tedy můžou obě strany dohodnout na odstranění vady zhotovitelem, ovšem na 

náklady objednatele. V případě objevení nějakého problému, vztahující se na 

záruku, je objednatel povinen nahlásit tuto skutečnost ihned po jejím zjištění, do 

reklamace musí popsat veškeré vady s tím, jak se projevují. Firma STRABAG 

a.s. je poté povinna, coby zhotovitel stavby, zahájit odstraňování vad nejpozději 

do 15 dní v případě, že se jedná o vadu nebránící užívání, v případě závady 

bránící běžnému provozu či havárie se tato lhůta zkracuje nejdéle na 2 dny od 

přijetí reklamace. 

 

 

3.2.8 Platební podmínky 

 
Úhrada bude prováděna dílčími měsíčními fakturami a to až do výše 90% z ceny 

díla. Zbylých 10% ceny zakázky bude proplaceno po odstranění případných 

závad a nedodělků a po uvedení staveniště do původního stavu. Zde přichází na 

řadu možnost využití bankovní záruky, kdy banka pozastaví většinou 5% 

z celkové ceny zakázky a drží je u sebe po dobu celé záruky, tato částka je 

vyplacena zhotoviteli až po uplynutí této doby. Toto je celkem nepraktické, 

neboť jedná-li se o zakázky o celkové ceně v řádu milionů, netvoří 5% malé 

peníze. Firma tyto peníze teoreticky již vydělala, ale prakticky je na svém kontě 

ještě nemá a nemůže s nimi nijakým způsobem nakládat. Někdy se může ukázat, 

že právě těchto 5% může jinde chybět. 

 

Konečná faktura je potom vystavena po předání a převzetí hotového díla a po 

odstranění poslední zjištěné vady zapsané v protokolu o předání a převzetí 

hotové zakázky. Splatnost faktur byla předem dohodnuta na 90 dní po doručení 

zadavateli, součástí faktury je přiložený položkový rozpočet s rozpisem 

provedených prací a spotřebovaného materiálu. 
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Cena, jak jsem již uvedla výše, je stanovená na základě položkového rozpočtu a 

je rozdělená na jednotlivé části, tj. na dvě víceúčelové hřiště pro míčové hry, na 

dětská hřiště rozmístěná ve městě Uničov a přilehlých částech, kterých je celkem 

osm. Dále je zde započítaná i publicita firmy STRABAG a.s. v podobě 

billboardu a pamětních desek. 

 

 

Výňatek z rekapitulace rozpočtu: 

 

Konstrukční prvek Cena 

  

Víceúčelové hřiště pro míčové hry Nerudova 716 071,97 

Víceúčelové hřiště pro míčové hry Hrdinů 706 145,29 

Děstká hřiště: 2 333 648,61 

    Lokalita č.1 571 058,07 

    Lokalita č.2 512 001,16 

    Lokalita č.3 315 432,80 

    Lokalita č.4 462 605,30 

    Lokalita č.5 85 901,19 

    Lokalita č.6 102 024,52 

    Lokalita č.7 90 291,09 

    Lokalita č.8 194 334,46 

Publicita: 24 134,11 

    Billboard 4 022,35 

    Pamětní desky 20 111,76 

  

Celkem 3 780 000,00 

DPH 20% 756 000,00 

Cena Kč celkem 4 536 000,00 

 

Tabulka č. 3-1 – rekapitulace rozpočtu - Uničov 

                                                                                  [zdroj: firma STRABAG a.s.] 

 

 

3.2.9 Harmonogram prací 

 

Jak jsem již zmínila, termín na zahájení prací byl stanoven na 25. července 2011, 

termín na ukončení veškerých prací byl na základě časového harmonogramu 

stanoven na 30. září 2011. Celková doba na zrealizování celkové zakázky je 

vymezena na 68 kalendářních dní. 
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Harmonogram prováděných prací rozdělených po týdnech 

 

 Červenec Srpen Září 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

             

Přípravnépráce       x                 

Víceúčelovéhřiště pro míčovéhryNerudova       x x x x x x x x x 

Víceúčelovéhřiště pro míčovéhryHrdinů       x x x x x x x x x 

Dětskéhřiště - lokalita č. 1             x x x x x x 

Dětskéhřiště - lokalita č. 2             x x x x x x 

Dětskéhřiště - lokalita č. 3             x x x x x x 

Dětskéhřiště - lokalita č. 4               x x x     

Dětskéhřiště - lokalita č. 5               x x x     

Dětskéhřiště - lokalita č. 6               x x x     

Dětskéhřiště - lokalita č. 7               x x x     

Dětskéhřiště - lokalita č. 8                 x x x x 

Dokončovacípráce                       x 

             

Finančníplnění v Kčvč. DPH 295,000.0 1,803,000.0 2,438,000.0 

CelkemKčvč. DPH 4,536,000.0 

 

Tabulka č.3-2 – harmonogram prací - Uničov 

                                                                                  [zdroj: firma STRABAG a.s.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.3-3 -   Stav před realizací - Uničov 
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Obr.č.3-4 – stav po realizaci zakázky - Uničov 

                                                                                  [zdroj: firma STRABAG a.s.] 

 

 

 

3.3 Zakázka Hoštejn – celková rekonstrukce mostu  

 

Jedná se o kompletní rekonstrukci trámového mostu o jednom poli z roku 1913 

přes řeku Březnou v obci Hoštejn. Původním plánem byla pouze oprava se 

zesílením nosné konstrukce, na základě posudku po odstranění mostního svršku a 

odhalení spodní stavby se všichni účastníci dohodli, že ekonomicky rovnocenná 

a z hlediska životnosti mostu efektivnější bude varianta spočívající na 

demolicipůvodního stavu a výstavba zcela nového mostu. 

Po odstranění svršku mostu a odtěžení zásypu za mostem zhotovitel svolal 

jednání nad „obnaženým mostem“ a nabídl variantu pokračování v sanaci dle 

projektové dokumentace či za stejné náklady demolici a výstavbu mostu nového. 

Při zvážení této nabídky a obvyklých nejistot v další sanaci se projektant, majitel, 

správce mostu a investor přiklonili k nabídce firmy STRABAG a.s. zřídit most 

nový s životností obvyklou, to je 100 let, neboť tato nabídka je pro majitele 

objektu výhodná. 
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Po projednání změny na stavebním úřadu dne 31.8.2010 se projektant se 

zhotovitelem neodkladně pustili do práce na nové dokumentaci, jelikož se blížil 

konec stavební sezony a most je situován v podhorské oblasti. Jednalo se tedy o 

demolici, projekci a výstavbu mostu nového v původní půdorysné dispozici. 

 

3.3.1 Konstrukce nového mostu 
 

Po dohodě s investorem a zhotovitelem byla navržena jednoduchá bezúdržbová 

konstrukce. Spodní stavba s nosnou konstrukcí tvoří konstrukci s rozpěrami, 

která je prakticky bezúdržbová.  

 

Stručný popis stavby a konstrukcí nového mostu 

 Demolice stávajícího mostu 

- Demolice spodní stavby na základovou spáru 

- Demolice nosné konstrukce 

 

 Nová spodní stavba 

- Monolitická železobetonová 

 

 Nová nosná konstrukce 

- Trámový most, předem předpjaté nosníky s železobetonovu deskou 

- Izolace je ukončena na měděných okapnicích, zakončených lícními 

prefabrikáty římsy 

 

 Mostní vybavení 

- Monolitické železobetonové římsy s lícními prefabrikáty, most bez 

klasických ložisek a mostních závěrů 

 

3.3.2 Výběrové řízení 
 

Společnost STRABAG a.s. se o zakázce, jejímž předmětem měla být 

rekonstrukce mostu v Hoštejně, dozvěděla prostřednictvím svého pověřeného 

pracovníka na vyhledávání zakázek přes internet. Na základě žádosti o zadávací 

dokumentaci firma obdržela od zadavatele veškeré potřebné dokumenty ke 

zpracování nabídky. Zpracovala se tedy nabídka na zakázku opravy mostu na 

celkovou částku zhruba 5 500 000 Kč. Do výsledné ceny se nakonec musela 
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připočítat i demolice stávajícího mostu a prozatímní komunikace včetně 

veškerých přeložek, ale o tom se ještě budu zmiňovat v následujících kapitolách.  

Po zpracování nabídky po uplynutí stanovené doby přišlo na řadu samotné 

výběrové řízení. Celého výběrového řízení se účastnilo celkem 6 uchazečů a 

hlavním a rozhodujícím kritériem ve výběru vhodného zpracovatele zakázky byla 

opět pouze cena. Výběrové řízení proběhlo na základě veřejného otevírání 

obálek. V této soutěži firma STRABAG a.s. vyslovila nejnižší a pro zadavatele 

tak nejvýhodnější nabídku a tím pádem bylo pro firmu toto výběrové řízení 

vyhrané.  

 

3.3.3 Smluvní ujednání 

 

Zakázka byla zadána po proběhnutí výše uvedeného výběrového řízení a to mezi 

objednatelem a zhotovitelem na základě smlouvy o dílo. Jako objednatel zde 

figuruje opět Olomoucký kraj, nyní však je to Správa silnic Olomouckého kraje, 

zastoupená ředitelem této příspěvkové organizace. Na straně zhotovitele je tedy 

vítězná firma STRABAG a.s., zastoupená prokuristy. 

Obě strany se dohodly, že vlastnictví ke zhotovenému dílu přechází postupně na 

objednatele po uhrazení faktur, avšak zodpovědnost za případné nebezpečí škod 

na zhotoveném díle nebo jeho ucelených celcích nese zhotovitel od zahájení 

prací až do jejich dokončení a předání díla objednateli. Zhotovitel rovněž 

odpovídá za vady díla existující v době jeho předání objednateli, za vady vzniklé 

později jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. V případě, že 

vznikne škoda z příčiny související s vadou díla, zhotovitel je povinen 

objednateli uhradit škodu v plné výši. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 

použití nevhodných podkladů, které poskytl objednatel, v případě, že jejich 

nevhodnost se nedala předem zjistit nebo i v případě, že objednatel trval na jejich 

použití za každou cenu.  

 

3.3.4 Platební podmínky 
 

Obě dotčené strany se dohodly na základě vypracované nabídky na celkové ceně 

zakázky. Nabídka je sestavena na základě položkového rozpočtu a textové části. 

Jedná se o cenu skladebnou, tj. o cenu, která je založena na principu pevných 

jednotkových cen, na jejichž změny či úpravy nelze po uzavření smlouvy vznášet 
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žádné dodatečné požadavky. Tato cena je cena smluvní, nejvýše přípustná, 

obsahující veškeré náklady nezbytné k realizaci provozuschopného díla, která 

může být zvýšena pouze za podmínek uvedených ve smlouvě. Tyto podmínky 

jsou stejné jako u zakázky na výstavbu dětských hřišť v Uničově. Jsou to 

podmínky obsahující případnou změnu daňových předpisů majících vliv a cenu 

díla.  

Cena díla je v souladu s položkovým rozpočtem cena dílčí. Objednatel se 

zavazuje uhradit tuto dílčí cenu. V případě, že v průběhu realizace zakázky dojde 

na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla, tj. méněpráce nebo 

vícepráce, bude cena díla po projednání snížena, případně zvýšena. Pro ocenění a 

vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených 

v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, 

které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny URS 

Praha a.s., v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. Tuto skutečnost 

zde zmiňuji proto, že v případě zakázky v Hoštejně došlo k navýšení ceny o 

vícepráce, neboť původním plánem byla pouze oprava mostu, nikoli i jeho 

demolice a provizorní komunikace.  

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány 

v souladu se smlouvou, musí být vždy před prováděním odsouhlaseny 

objednatelem, včetně jejich ocenění. V případě, že zhotovitel provede některé 

změny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, má objednatelem 

právo odmítnout jejich úhradu. 

Všechny provedené práce jsou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 

Zhotovitel vždy přiloží k faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací 

po položkách dle rozpočtu, který je odsouhlasen technickým dozorem 

objednatele. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury do výše 90%, zbylých 

10% sjednané ceny se hradí až po předání a převzetí díla. Toto je stejné jako u 

zakázky v Uničově.  

Objednatel má za úkol uhradit faktury zhotovitele nejpozději do 60ti dnů ode dne 

doručení objednateli. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti 

daňového dokladu ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty a 

dále musí obsahovat následující údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní 

spojení 

- číslo smlouvy a den jejího vystavení 

- předmět díla 
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- číslo faktury 

- fakturovanou částku 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění 

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a 

věcnou správnost faktury 

- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako příloha 

V případě, že faktura neobsahuje výše uvedené údaje, je objednatel oprávněn 

vrátit ji zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti pak začíná dnem přijetí nové, 

opravené faktury. Konečná faktura je proplacena po provedeném předání a 

převzetí dokončené stavby po odstranění vad a nedodělků. 

Celkový rozpočet na zakázku se skládá ze tří dílčích rozpočtů. První obsahuje 

položkový rozpočet na demolici stávajícího stavu, druhý položkový rozpočet je 

na samotnou opravu mostu a třetí část je vykalkulována na prozatímní 

komunikaci. Všechny tři části dávají dohromady částku 12 8269 978 Kč a je 

splácena po jednotlivých fakturách vystavovaných každý měsíc prováděných 

prací. Všechny části rozpočtu jsou k nahlédnutí v příloze. 

 

Rozpis plánovaných fakturací: 

  
Faktura 
č. Měsíc Investor Částka 

  01 Srpen 
Správa silnic Olomouckého 

kraje 4.856.954,- 

  02 Září 
Správa silnic Olomouckého 

kraje 1.871.513,- 

  03 Říjen 
Správa silnic Olomouckého 

kraje 1.949.082,- 

  04 Listopad 
Správa silnic Olomouckého 

kraje 1.497.318,- 

  05 Prosinec 
Správa silnic Olomouckého 

kraje 2.652.111,- 

   
Celkem 12.826.978,- 

     Tabulka č.3-3 – rozpis fakturací - Hoštejn                                                                               

[zdroj: firma STRABAG a.s.] 
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3.3.5 Termíny plnění a sankce 
 

Na základě smlouvy o dílo se stanovily termíny na prováděné práce. Termín na 

zahájení prováděných prací byl stanoven na 26.7.2010 a termín na dokončení 

veškerých prací prováděné zakázky byl určen na 30.11.2010.  

Jestliže zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla dle smluvního 

ujednání, bude mu, na základě předem dohodnutých podmínek, udělena pokuta 

ve výši 0,2% z celkového objemu prací a to za každý den prodlení. Pokuta může 

být udělena i objednateli a to v případě pozdního hrazení faktur. Tato pokuta byla 

předem dohodnuta na výši 0,05% z fakturované částky a uděluje se rovněž za 

každý den prodlení. V případě, že zhotovitel nedodrží termín na odstranění 

případných vad, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý 

započatý týden. 

Dílo je považováno za dokončené po ukončení veškerých prací uvedených ve 

smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli 

doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do 

původního stavu. Dnem ukončení se rozumím den, ve kterém dojde 

k oboustrannému podepsání předávacího protokolu. Objednatel má právo převzít 

pouze dodávku, která byla řádně splněna bez vad a nedodělků. Pokud se však 

objednatel rozhodne převzít zakázku obsahující případné vady a nedodělky, 

dohodne se písemně způsob a termín jejich odstranění.  Vadou se rozumí 

odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených v projektové 

dokumentaci a obecně závazných předpisech. Zhotovitel se účastní kolaudačního 

řízení, na němž poskytne požadované informace o předmětu a provedení díla a 

odstranění případných vad a nedodělků a za úhradu provede požadované 

vícepráce vyplývající z kolaudačního řízení. 

 

3.3.6 Harmonogram prací  

 

Jak jsem již zmínila výše, předem stanovené termíny byly určeny na zahájení 

prací a na dokončení prací. Výstavba zakázky byla započata dnem 26.7.2010 a 

veškeré práce byly dokončeny 30.11.2010. Vše bylo stanoveno na základě 

harmonogramu prací.  
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Harmonogram prováděných prací: 

Měsíc červenec srpen září 

Kalendářní týden 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

SO 301.2 provizorní vodovod                     

SO 302.2 provizorní kanalizace                     

SO 202 zatimní komunikace zřízení 26.7.                   

SO 201 Most                     

frézování,vybourání mostního svršku     9.8.               

výkopy pro rozšíření spodní stavby                     

mikropiloty                     

výztuž,bednění a betonáž spod.stavby                     

Očištění nosné konstrukce                     

výztuž,bednění a betonáž NK 
č.rozšíření                     

Předepnutí externí výztuží                     

izolace NK                     

tryskání a sanace                     
 

Měsíc říjen listopad 

Kalendářní týden 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

izolace NK                   

tryskání a sanace                   

Přechodové klíny + zásypy                   

římsy                   

Vozovkové vrstvy                   

zábradlí                   

úpravy pod mostem                   

SO 301.1 vodovod                   

SO 302.1 kanalizace                   

SO 201 Most – převedení provozu             15.11.     

SO 202 zatimní komunikace odstranění                 30.11. 

          26.7.2010 –zahájení stav.prací na provizorní komunikaci 
       9.8.2010 – ukončení provozu na stávajícím mostu 
       9.8.2010 – zahájení provozu na provizorní komunikaci 
       15.11.2010 – ukončení provozu na provizorní komunikaci 
       15.11.2010 – zahájení provozu na opraveném mostu 
       30.11.2010 – úplné odstranění provizorní komunikace 
        

Tabulka č.3-4 – Harmonogram prací – Hoštejn 

                                                                                  [zdroj: firma STRABAG a.s.] 
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Obr. č. 3-5 – Stav mostu po odhalení mostního svršku - Hoštejn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3-6 – Stav mostu po dokončení prací - Hoštejn 

                                                                                  [zdroj: firma STRABAG a.s.] 
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Oprava mostu v obci Hoštejn, kterou prováděla firma STRABAG a.s., proběhla 

bez větších problémů a byla skončena v termínu na sklonku podzimu 2010. Na 

této zakázce je hezky vidět, že u některých sporných případů rekonstrukce 

sebevětší zkušenosti projektanta a sebelepší diagnostika nejsou definitivní, dokud 

nedojde k odstrojení vrchní skořápky stavby. Je třeba přijmout i to, že nikdo 

nemůže dopředu znát skutečný stav stavby, dokud se neodhalí. Proto poznámky 

typu „vadný projekt“ nebo „špatné zadávací podmínky“ jistě nejsou na místě. Je 

třeba ve správný okamžik pružně reagovat na reálný stav konstrukce, zvážit 

technické, ekonomické a společenské argumenty. Nepochybuji o tom, že 

konečné rozhodnutí bylo správné, stavba se povedla a most bude sloužit ke 

spokojenosti investora a správce objektu, tak uživatelům komunikace a občanům 

obce Hoštejn. 

 

3.4 Zpracování zakázek v MS Project 

 

V rámci praktické části mé práce, jsem zjistila, že společnost STRABAG a.s. 

využívá k plánování harmonogramu zakázek jak MS Office Excel, tak MS 

Project. Obě poskytnuté zakázky mi však byly poskytnuty s harmonogramem 

zpracovaným v MS Office Excel. Rozhodla jsem se tedy zjistit vlastní zkušeností 

s oběma programy, proč společnost využívá MS Project málo, zdali je práce 

v něm složitější či nikoliv. Na základě tohoto rozhodnutí jsem oba 

harmonogramy přepracovala v programu MS Project.  

 

Zakázka Uničov – výstavba dětských hřišť 
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Tabulka č. 3-5 – harmonogram Uničov v MS Project 

 

Jak je vidět, samotný graf je hodně podobný zpracování v MS Office Excel, 

možná mi přijde malinko přehlednější. V případě zakázky v Uničově, není zcela 

nezbytné využívat MS Project, neboť úseky prací obsažené v harmonogramu 

jsou rozdělené podle úseků a umístění jednotlivých hřišť jako celku, tím pádem 

na sebe činnosti nenavazují. Pro toto zobrazení bohatě stačí využít program MS 

Office Excel. Výhodou MS Project je však i to, že stačí zadat data, ve kterých má 

být daná činnost realizována a následně se automaticky vypočítá i počet dnů 

realizace a zároveň se zde můžou uvádět i náklady potřebné k realizaci 

jednotlivých úseků. Není tedy potřeba mít více dokumentů, ale základní údaje o 

zakázce vidíte hned na jednom papíře. Samotný graf vykresluje program sám, tak 

si myslím, že to podstatně ušetří práci i čas, než když se každé políčko musí 

vykreslovat zvlášť. Nevýhodou je možná to, že MS Office Excel je v základní 

výbavě produktů MS Office, je tedy používanější a většina lidí ovládá základní 

operace v něm bez větších problémů. MS Project například obyčejný dělník na 

stavbě nemusí znát, i když naučit se v něm není příliš složité. Kdyby se měl učit 

práci v programu až na místě, může to pozdržet práci na zakázce.  

 

Zakázka Hoštejn – kompletní rekonstrukce mostu 

Jak jsem zjistila, k zakázce rekonstrukce mostu by bylo příhodnější použít pro 

zpracování harmonogramu program MS Project, neboť tento harmonogram 

obsahuje více položek a také činnosti na sebe navazují. Náklady uvedené 
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v tabulce však nejsou zcela přesné, pro znázornění jsem použila rozpočet, který 

mi byl poskytnut, ne však všechny položky jsou přesně rozepsány v rozpočtu, 

uvedené částky jsou tedy orientační. MS Project, jak jsem již zmínila, lépe 

znázorní návaznost činností a je také v programu možné sledovat průběh prací, 

nebo v případě, že dojde k nějaké změně na zakázce, v grafu se to zobrazí a je 

ihned dobře vidět, kterých činností se změna dotkla.  
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Tabulka č. 3-6 – Harmonogram Hoštejn v MS Project 
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4 ZÁVĚR 

 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala průběhem řízení zakázek ve stavební 

firmě, která by mi byla ochotna poskytnout informace a materiály. Nakonec jsem 

se ve svém pátrání dopracovala prostřednictvím známých ke společnosti 

STRABAG a.s., kde mi vyšli vstříc a s pochopením mi poskytli příslušné 

informace. Jedná se o stavební firmu z působností po celé české republice, 

zabývající se především veřejnými zakázkami. 

V rámci této společnosti mi byly poskytnuty dvě zakázky, které jsem se snažila 

popsat a částečně i porovnat, což nebyl snadný úkol. Ačkoliv mi byl poskytnut 

dostatek informací, z mého pohledu postup prací na obou zakázkách probíhal 

velice podobně. Většího srovnání bych mohla docílit v případě, že bych se řízení 

zakázek přímo účastnila a měla tak možnost sledovat veškeré postupy a práce, 

které se konají. 

STRABAG a.s. je společností působící ve velmi silném konkurenčním prostředí. 

Díky kvalitě provedené práce, profesionálnímu přístupu zaměstnanců a dlouhého 

působení na trhu ověřeným zákazníky, si firma vydobyla vysoké postavení na 

trhu. Firma se zaměřuje především na dopravní stavby. Společnost by ale podle 

mého názoru neměla příliš spoléhat na to, že si ji zákazníci vyhledají sami a více 

se zapojit do hledání zakázek, protože při dnešní finanční situaci to bude za 

chvíli nezbytné.  Zároveň si myslím, že je docela škoda, že se firma tak málo 

zabývá soukromými zakázkami, když mají k dispozici mnoho svých strojů a 

vybavení, i když je pravda na druhou stranu, že při zakázkách takového rozsahu, 

jaké realizují, to asi nepotřebují. 

Podrobněji jsem se ve své práci zabývala dvěma zakázkami. První z nich je 

výstavba dětského hřiště v Uničově. Na této zakázce mě nejvíce zaujalo to, že 

výběrové řízení bylo prováděno prostřednictvím internetové kauce. O tomto 

způsobu výběrového řízení jsem slyšela poprvé, proto jsem ráda, že jsem se 

mohla dozvědět i něco víc. Tento způsob výběrového řízení mi v některých 

případech nepřijde úplně spravedlivý, jelikož někdy jsou vidět nabídky ostatních 

a tak ti, kteří se přihlásí k aukci později, mají výhodu oproti ostatním a svoji 

nabídku přizpůsobí požadavkům investora, aby to byli právě oni, kdo zakázku 

nakonec získá.  

Výběrové řízení na zakázku rekonstrukce mostu v Hoštejně probíhalo 

standartním způsobem výběrového řízení na veřejné zakázky, tj. veřejným 

otevíráním obálek.  
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Dále mě zaujal fakt, že ačkoliv mi společnost sdělila, že k vytváření 

harmonogramu využívají jak program MS Office Excel, tak MS Project, obě 

zakázky byly vytvořeny v programu MS Office Excel. Z vlastní zvědavosti, přijít 

na rozdíly mezi zpracováním v obou programech, ať už jde o náročnost orientace 

v programu nebo o přehlednost výsledku, rozhodla jsem se harmonogramy obou 

zakázek přetvořit v MS Project. Došla jsem k závěru, že MS Office Excel je sice 

jednodušší na práci a zorientování se v programu a dnes již téměř každý v něm 

zvládne pracovat, přesto se po této zkoušce přikláním k práci v MS Project. 

Jakmile se člověk v programu zorientuje a naučí se základní úkony, program pak 

již usnadní práci, například automatickým vykreslováním grafu, výpočtem dnů 

realizace. Výsledek práce mi přijde přehlednější, neboť všechny základní údaje, 

jako jsou termíny nebo potřebné náklady jsou vidět pohromadě. Navíc při 

jakékoliv změně se to v programu hned ukáže a díky zadané návaznosti hned 

upozorní na změny a případné komplikace. Společnosti bych tedy doporučila 

před každou zakázkou zvážit, zdali by nebylo vhodnější pro tvorbu 

harmonogramu použít program MS Project. 

Závěrem bych chtěla říci, že zpracováním bakalářské práce jsem se dozvěděla 

spoustu nových věcí o řízení zakázek a bylo to pro mě velice zajímavé a poučné. 

Ráda bych se i v budoucnu věnovala problematice projektového řízení. 
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